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МОЖЕМО ГОВОРИТИ 
ПЃО МИР ТІЛЬКИ 

ЗІ СТАНОВИЩА С И Л И -
ЗАЯВЛЯЄ ПРЕЗИДЕНТ 

Дендер, Колорадо. — Про-
довжуючн свою передвиборчу 
поїздку по зяхідніх стейтах, 
президент Айзенгавер зупн-
нився в неділю дня 10 жов-
тня ц. р.' у Дендері в Колора-
до для підготовн своїх най-
блнжчих двох виступів у Лос-
Анджелесі і в Сан Франсіско. 
Свої промови, заплановані на 
понеділок 20 жовтня в Лос 
Анджелесі і на вівторок у Сан 
Франсіско Президент опрацю-
вав з допомогою двох своїх 
найближчих співробітників у 
редагуванні промов, Прайса 
Н. Гарлова та д-ра Мелкол-
ма С. Муса. Обидві промови 
будуть передавані телевізій-
ннмн стадіями: для населення 
одинадцяти західвьо-амерн-
канськнх стеЦтів. Крім того, в 
політичних кодах сподівають-
ся. що під час свого перебу-
вання в Сан. франсіско Пре-
зидент відбуде спільну зус-

ревищують продукцію ріль-
`ннків в СССР, бо продукція 
американських фармерів у 
відношенні до совстської с як 
6:1 . Айзенгавер твердив, що 
фермерська, продукція стала 
добрим засобом для амерн-
канськоі закордонної політи-
ки. „Комуністи можуть збуди-
ти ненависть в людських сер-
цях, але не можуть вдоволи-
ти людських шлунків`'. Пре-
андент твердив, що ..ми мо-
жемо говорити про мир зі 
і`тановпща СИЛИ, а не з пози-
ції страху". Америка мусить 
вести свою політику й жити 
згідно з вашими засадами, а 
не на основі вартості! чи не-
вартости чужих територій. 
Президент дістав таке саме 
оплційне прийняття від фар-
мерів, яке перед ним дістав 
головний демократичний про-
мовець, секатор і з Мессачу-
сстс Джан Ф. Кеннсді, який 

ГУБЕРНАТОР ГАРРИМАН ІНТЕРЕСУЄТЬСЯj В НЮ ЙОРНУ ВІДБУВСЯ, ПЕРШИЙ 
ПРОБЛЕМАМИ ЕТНІЧНИХ ГРУП 

тріч з гу`бернатором Гудвнном готується каидидуватн Яа пре-
Дж. ІІаитом. який кандидус андента в 1960 році від свосї 
на сенатора від республікаќ- партії. Президент підкреслив, 
ської партйТІ;,з сенатором І що в цьому році прибутки 
Вільямом фчНрвлендом, ЯКИЙ фармерів вже збільшвлнся 
каядндус на губернатора Ќ а - ' н а 20 відсотків;.що прибуток 
ліфорнії, і якому о-б. Найт 
відмовляє свођї ‚.підтримки.. 

Почав свою поїздку през. 
Айзенгавер в п'ятницю мнну-
лого тижня виступом у СІдар 
Ѓспідѓ в Айеві. Промовляючи 
До 87,000 фармерів, що бра-
ли участь- в; кукурудзяних 
„обжинках" - (святі врожаю), 
Президент назвав їх, пред-
ставників хліборобського ста-
ну Америки, тшактпшгішнмн 
борцями у змаганнях за во-
лю. Він прн гадав, що амери-
канські хлібороби далеко пс-

на кожну фермерську особу 
С в цьому році рекордові!п; 
загальний фермерський пря-
буток в цьоМу році мас бути 
рекордово великий; фармерн 
асе ще мають клопоти, казав 
Президент, але уряд думає 
над їх позитивною розв'яз-
ќою. Сенатор Кевнеді казав, 
що фармерй мають добру па-
н'ять, J цьогорічка поправа в 
фармерстві не дозволяє забу-
ти того, що було пЩ Чв^по-
передніх років урядування 
Айзенгавера. 

Ніксон закликає республіканців до 
„запальної виборчої офензиви" 

Денвср, Колорадо. — Віце-
президент Ричард М. Ніксон 
при кінці тижня промовляв 
в Вайомінгу і в. Денвері і ос-
терігав республіканців, що 
президинт АЛзентавер не мо-
же лпѓрати сам виборів, коли 
не матиме підтримки від всіх 
республіканців, які повинні 
перейти до ‚‚загальної внбор-
чої офензиви". Ніксон твер-
днв, що участь Президента в 
виборчій кампанії „буде снль-
ним поштовхом" для респуб-
ліканців і допоможе зруйяу-
вати передбачення тих, які 
вже тепер говорять про по-
разку респу`бліканців.'На дум-
ку Ніксона, президент Айзен-

гавер ще Й тепер „мас велику 
Популярність між членами 
обох партій". Ніксок вірить, 
що перша велика промові 
Айзенгавера в Лос Анджеле-
сі, Каліфорнія, дасть зброю в 
руки республіканців і розвіс 
серед ввх апатію, бо Презн-
дент говоритиме про великі 
і незаперечні успіхи свого 
уряду в ділянці внутрішньої 
і закордонної політики. Коли 
республіканці вестимуть за-
гальну виборчу офензиву від-
тепер до дня виборів, то „пе-
редбачуваиа деким їхня по-
разка буде 4-го листопада Іх-
ньою великою перембгою", — 
казав віце-президент. 

ЗДА і Польща погодилися на відкриття 
консулатів в Познані і Шикаго 

Вашингтон.' — 18-го жов-
тня уряди ЗДА` і Польщі по-
годилися в тому., щоб аідкри-
тн американський консулат в 
Познані, а польський в Шн-
каґо. ЗДА вибрали на осідок 
свого конвулятў Познань то-
му, що американські підпрн-
смці беруть ўлисть в Поз-
ианській виставці, а комуніс-
тнтаа Польща вибрала Шп-
каґо, бо там` живе найбільше 
поляків в цій країні. Відкрит 

це сдина сателітяа країна, 
яка дістас економічну допо-
могу від ЗДА. Давніше поль-
ські консуляти в цій країні 
були в Шикаго, Ню Порќу, 
Дітройті, Пнтсбургу і Сан 
Франсіско. а американські бў. 
л я в Познані, Кракові і Ґдн-
ні. Гадають, що й Інші кон-
сулятп будуть відкриті, якщо 
взаємини ЗДА і Польці бу-
дуть поширюватися. Польща, 
— це єдина комуністична 

тя консулятів було потрібно держава, яка мас консуляти 
і з огляду на. те, що Польща, їв цій країні. 
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В АМЕРИЦІ 

Ню Йорќ. — Губернатор 
Аварел Гарриман, що с демо-
кратнчним кандидатом на пе-
ревнбір на губернатора ню-
йоркського стейту, виявив 
свос заінтересуваннл пробле-
мами етнічних груп тим, що в 
рямках теперішньої передви-
борчої кампанії відбув окрему 
зустріч з їхніми представника-
ми та вияснив їм свос станс-
вище в подиноких справах, в 
яких вони с зокрема заінте 
ресовані. зокрема в справах 
іміграційних, громадянський 
прав та активної американсь 
коі допомоги визвольним ру 
хам поневолених народів. Зў 
стріч відбулася минулої п'ят-
ниці, 17-го жовтня, в готел' 
Шелтон в Ню Парку. З укра 
йщів взяли в цій Зустрічі у 
часть: адв. Степан Ярема, щ 
очолював українську групу 
п. Посип Лнсогір, п. Вол. Ба-
кад. п-ні Івавна Бенцаль. п. 
Гендрнкс, адв. Вол. }`Солодій. 
п. БезкороваЙинй, д-р Я. Па-
дох, ред. В. Душник, рсд. А. 
Драган та Ін. Губ. Гарриман, 
промовляючи до приявних. м. 
і. ствердив, що він викликав 
на публічну, дискусію свого 
республіканського конкурен-
та в кандидатурі на губерна-
тора, п. Нелсона Рокефелле-
ра, але той вимагав обмежен-
ня дискусії тільки до стейто-
вих справ, натомість відмов-
лясться дебатувати крайові 
справи, в тому і американську 
закордонну політику. Губер-
натор Гарриман натомість у-
важас. що СТЄЙТОВІ уряди по-
внкні мати голос і впливати 
також на закордонну політи-
ку Вашингтону, бо вона може 

ПІСЛЯ ВІЙНИ, ЛЕМКІВСЬКИЙ З'ЇЗД 
І д-р юлшн НАЛИСНИК ОБРАНИЙ НА ГОЛОВУ 

О Р Г А Ш З А Ц П ОВОРОНИ Л К М К І В І Ц І Ш И 
І` Ню Иорк. — Перший після допомогову справу, яку з'ясу-
` війни Лемківський `З'їзд від- вав адвокат М. Радиќ. Схва-

бувся тут в приміщеннях Ук-лено повести широку допомо-
раїнського Народного Домўѓову акцію лемкам, а спосіб 

j минулої суботи, 18-го жовтня, пересланим грошей доручен" 
з участю біля 50 предстапни- у с т і й н нтн новій Управі 
ків 12 з усіх 16 Існуючих Від- Обговорено також спра в у 
ділів Організації Оборо н и 
Лемківщннн. З'їзд відкрив ви-
овуючнй обов'язки г о л о в и 
організації відомий лемківсь-
кий діяч д-р Юліян Налис-
нкк, вітаючи делегатів і гос-
тен, зокрема трьох приявних 
'на з'їзді членів-Основннків 
Організації Оборони Лемків-
щинн перед 22-ма роками, а 
саме: д-ра Михайла Дудру. 
адв. Михайла Раднќа та п. 
Степана А. Лельца, як і ос 

буди рішальна і для внутріш-
ніх справ. Губернатор Гарря-
ман ствердив, що в стейтовій, 
як і крайовій політиці ПОВИН-
ні грати поважну ролю поодя-
нокі етнічні групи, які дають 
свій великий вклад в розбудо-
вў Америки та які з власного 
тосвіду. або о досвіду народів 
їхнього походження добре ро-
зуміють подянокі проблеми 
закордонної політики. Губер-
натор Гарриман зокрема внс-
ловнвся за безкомгїромісову 
політику у відношенні ДО XO-
муно-московського імперіяліз-
му та за активну американсь-
ку допомогу визвольним, ру-
хам поневолених народ і в. 
„Наша власна воля так довго 
не буде забезпеченаг як довго 
в будь-якій частині світу Існу-' 
ватиме неволя" —. говорив 
губ. Гарриман. 

рѓаннього перед воєнного пред-; організатор і ред. „Лемківсь 
сідннка Організації, п. Дмит-
ра Фенканииа 3 Пасенќу. З 
черги обрано президію з'їзду, 
з д-ром Ярославом Падохом, 
головним секретарем Україв-
ського Народного Союзу, як 
головою. По звітах членів 
тимчасової Головної Управи, 
а саме д-ра Михайла Дудри. 
д-ра ЮлілиаНалисннка.п.Ст. 
А. Пельца і п. Івана Сквірт-
нянського та адв. М. Раднќа, і 
по коротній дискусії над звіта-
ми, уділено уступаючій упра-
ві абсолюторцо. Опісля обго-
вбренО плян праці ва будуче, 

ПРОФ. ОЛЕКСА ПОВСТЕНКО` 
ПРОМОВАМИ НА ДОКТОРА УВУ 

Ню Иорк. — Проф. Олек-
са Поастецко, відомий ЗНВУ 
вець історії українського мис-
тецтва, автор монументально-
го твору про катедру св. Со-
фії в Кнсві, був промований 
на доктора філософії Україн-
ського Вільного У ківере и те-
тў ва окремій церемонії, що 
відбулася в залі Наукового 
Товариства їм. Шевченка в 
Ню Йорќу минулої суботи, 
18-го жовтня. Врочиста цере-
мовія промоції відбулася в 
прнявності проф. д-ра Івана 
Мірчука, ректора Українсько-
го Вільного Університету, що 
тепер перебуває ва відвідинах 
у цій країні. Довершили її 
проф. П. К. Ковалів, голова 
Делеґатурп .УВУ в Америці 
та проф. УВУ д-р Василь 
Стецюк, перший з яких ін-
формував про заслуги нового 
докторанта на полі украінсь-

коі науки, а другий відчитав 
-(латинською мовою) акт наді-
дення доктораѓў проф. Пов-
стенкові. Прн цій нагоді проф. 
д-р Іван Мірчук поінформуй 
вав приявних загально про 
стан і значення Вільного Ук-
раінського - Університету не 
тільки для української науки, 
але й загальної української 

світі вільної української Almaf 
Mater з жалем ствердив, що 
УВУ, який мас найбільший 
респект в міжнародних науко-
вих 1 виховних колах, немає 
відповідного зрозуміння серед 
української спільноти, якій` 
він служить та приносить ве-
личезні користі. В церемонЦ 
надання докторату проф- Пов-
стенкові взяло у'часть кілька 
десятків осіб з наукових і гро-
мадськнх кол, між ними і д-р 
Степан Витвицький, презн-
дент УНР в екзилі. 

Публікаиџйно Інформаційна Комісія УКК 
відбула чергові наради 

Ню Порк. — Комісія Пуб-
лікацій й ІнформаціЃї Україн-
ського Конгресового Комітету 
Америки, одна з на н активні-
ших складових частин цієї на-
шої політичної репрезентації, 
аідб}'ла свої чергові наради 
мнн^"лоі су-боти, 18-го исовтня. 
Комісія, нарадами якої прово-
щв її голова д-р Матвій Ста-
ків, розглянула цілий ряд ак-
туальнпх публікаційно-інфор-
маційних ' проблем, зокрема 
ствердила випуск з друну на-
кладом 5ТСКА англомовної 
праці проф. Константииа Ко-
чонепка гіро колопілльие упо-

слідження 1 визиск України 
Москвою, та підготовў до дру-
ќу ряд інших важливих анг-
ломовннх пу'блікацій. При цій 
нагоді з жалем стверджено, 
що задумані на широку ска-
лю і дбайливо плановані пуб-
лікаційно-інформаційні почн-
нн ЎЌКомітету, які могли б 
принести величезну користі 
українській визвольній спра-
ві, натрапляють на щораз 
більші труднощі з уваги на 
недостачу фондів та на збіль-
шуваяу байдужність ўкраїн-
сьќого громадянства па всі 
заклики УККА до жертвся-
ности. 

џ Президент Айзенгавер при- купу подушок, досягнув заірац 
значив комісію; яка має устій` 
нити взір нового амернкалськс-
го прапору' після надання прав 
стейту території Аляска. До Щ-
еі- комісіі ввійшли: державний 
секретар Джан "fr. Доллес, се-
крстар обороќн' Ніл МекЕІлрой, 
секретар скарбу Роберт Б. Ая-
дерсон 1 голова комісії мистецтв 
Депвід В. Фіалі.' Перед кінцем 
року Президент в окремій про-
клямаціі повідомить про прнй-
няття ЛлясКк до Уніі. Новий 
прапор Із І9-ЦЛ зірками мас 
GVTH готовий до 4 липня 1959 р. 

` ф І'одюш КІІОЧІІ у Торон-гі в 
Іишаді мас клопіт із своїм три-
річігаи сином Лоренсом, який 
любить подорожувати і раз-у-
раз втікає з дому. Впродовж 
півроку він уЖе'8 разів пускав-
сп в мандри,^ і батьки змуше-
ні були вясоко. на дверях по-
сталитн замок. Але малий Ло-
реяс накг?л від дверима цілу 

і 16-го жовтня вже маршувАв 
сам-один вулицями міста. Тим 
разом привів його додому по-
лщист. 

Џ Лікарі Із Каліфорнійського 
j-ніверснтету нашепнли вакци-
ною Із варазкамн пістряка де-
кількох мишей,' які перед тим 
зазнали діяння рентгенівських 
променів, 1 таким чином Іимуні-
зуваля їх проти ЩсІ недуги. 
Ще не відомо, чи ця вакцина 
може бути корисною для людей. 

О Б$и Скотт сидів у прнйом-
ній лйгар.ч в Чарлзтоні в Півден. 
Кароляакі, чекаючи, щоб йому 
забандажували руі:у, скалічену 
під час "праці. У цей час до 
приймальні внесли покаліченого 
хлопця, в якому Бел Скотт тй-
знав свого б-р$чного снка Раи-
долфа — жерііу необережно! 
азтоиобільноі Ьди. Раидолф ве-
забаром цомер. 

Уконститувалась пресово-інформаційна 
Комісія ЮКОМА 

лемківської газети. ДВОМ1СЯЧ-
ннка „Лемківські Вісті", і ви-
рішено вндаватиПмісячно. До 
нової Управи Централі ООЛ 
обрані: голова — д-р Юліян 
Налисник, 1-ий заступник: 
Дмитро Феяканин, другий за-
ступннк — Іван Снвнк. секре-
тар — Іван Сквіртнянський, 
його заступник — Юрко Ко-
вальчнк. фінансовий секре-
тар — Методий Медюх. Його 
звступник — Анцрей Глинна 

ДОЛЛЕС У ДОРОЗІ 
НА ФОРМОЗУ 

ПОДОРОЗІ КОНФЕРУВАВ З АНГЛШСЬКНМ М Ш І -
СТРОМ ЗАКОРДОННИХ С П Р А В ` 

Рим. — Державний секре-іЛус І директором Комісії А-
тар Дж. Ф. Іоллес відлетів в , т о м о в о і Енергії Джаном Мек 
неділю 19 ц. м. пополудні п а і К о н о м Репрезентувати преза-
. . ._ , І - дента Айзенгавера на остан-
Формозу (Тайвань), щоб у ви- і й y p ^ S S Вогослужбі в 
черпнпх нарадах з президен- J соборі св. Петра з нагоди сме-
гом вільного Китаю марша-'рти Пія ХП. На Богослужбу 
лом Чіянг Кай-шеком вирів-1 в минулу суботу Доллес не 
няти всякі розбіжності та з'я-
сувати в усіх пунктах проб-
леми, які безпосередньо ці-
кавлять З'сдинені Держави та 

поїхав, бо лікарі переконали 
його, щоб залишився відпо-
чити після нещасливого ви-
падку, що його мав в літаку: 

ких Вістей" — Ст. Женецький, 
скарбник — адв. Михайло Ра-
днк, його заступник — Кор-
ннло Бабяк. Контрольна Ко-
місія: Ст. А. Пельц, д-р Я. 
Падох та Петро Русинко. Під 
час нарад'окреме признання 
висловлено ред. Степанові 
Женецькому. справжні, о м у 
енту`зіястові відновлення і по-
жвавлення діяльності! Орга-
иізаціі Оборони Лемківщннн 
По ухваленні відповідних рс-
зОЛЮЦІЙ та повеліванні націо-
нального ѓвмну, закінчено ці 

віце презндент і прем'єр Чен 
Ченґ, генеральний секретар 
Чанѓ Чунґ, міністер закордон-
них справ Гуан; Шоа-ку і ки-
тайський амбасадор у Ва-
шингтоні, Джордж К. С. Єѓ. 
Очевидно, що безпосередньою 
темою нарад — твердять газе-
тн — буде проблема Квімою, 
тамошньої націояалістично-
кнтайської залоги, можлнво-
сті її зредукування і переду-
мовн для цього, відношення 
ЗДА до проблеми оборони 
прибережних островів, справа 
‚двох Кнтгин", вивінування 
вільного Китаю новою амери 

Байон, Н, Дж, — Невелика і перед ЗО роками п. Андрій Ба- ' канською зброєю і т. д. Дол-
свосю кількістю, але зел нќа сараб, другий союзовий і міс-)лес полетів иа Формозу на за-

лкнй склав Д-р М. Дудра та важливі збори. 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БАРІОНІ 
ПРИДБАЛА І ВІДКРИЛА НОВИЙ 

НАРОДНИЙ ДІМ 

вільний Китай. У цих нара- важкий ремінь, з розсув-
дах з американського боку ві-' ного ліжка в літаку, аірвав-
зьмуть участь також асистент ся { вдарив Доллеса таЌ, що 
державного секретаря для да- той відчував ще на другий 
леко-східніх' справ Волтер С. день болі в спині. Тому на су-
Робертсон, відомий приятель ботнішній Богослужбі були 
вільного Китаю, та амернкан- і приявиі тільки названих двоє 
ськнй амбасадор на Формозі, інших репрезентантів ЗДА, 
Еверест Ф. Друмрайт. З ки- ,а в неділю, на останній ма-
тайського націоналістнчного ніфестаційій відправі був у-
боку в нарадах участувати- же й Доллес. Корнстаючн з 
муть крім Чіянґ Кай-шека —‚'приїзду до Риму з цієї самої 

сьосх) якістю — як це ствер-
днв один з промовців — Укра-
їнська Громада в цьому місті 
придбала, і минулої неділі, 19 
довгих, пре поважному злзнзі 
народу' 'відкрила свій новий 
Народний Дім при 35-37 Іст 
23-ій вул. Вудияок для цьо-
гб Народного Дому відкупле-
дю, від організацій польських 
ветеранлз та переважно влас-
ними і безкоштозннмн сяла-
ии перебутіоваяо І достосовано 

справи. Ректор циі сдиної я, М нових потреб. Мас цей бу-
дйігок дві великі залі та ряд 
менших приміщень, а біля 
нього велику площу-сад, що 
ідеально надасться на пікні-
кя, фестини та подібні імпрези 
під вільним небом. Врочисте 
відкриття. Дому, получене з 
бенкетом, відбулося в репре-
зентативяій залі Дому, запов-
неній по береги публікою усіх 
наших суспільних прошарків 
та в прпявяості посадника 
міста п, Домініко, підносячи 
гатьох інших урядових осіб, а 
ролю товстмастра виконував 

цевий піонер п. Л. Вачинсь- прошення Чіянг Кай-шека у 
кий, заступник гол. предсщни-! зв}язку з дисонансами, які по-
ка УНС п. Иосяф Лнсогір, встали між вільним Кихасм та 
представник ЎЌКомітету рсд. І З'сднненнмн Державами піс-
Вол. Душник, ред. А, Дра: л я заяв^Доллеса на його пре-
гаи, директор публічних справ совій конференції з 30 верес-
міста Стеялі Кузінскі, три .ня Ц. p., коли-то Доллес до-
інші високі міські урядов-
ці, дярнґент о р к е с т р и 
„Сурма" з Джерзі Ситі проф. 
В. Губіцький, п-ні Мороз, ко-
мандант організацій польоь-
ких ветеранів п. Стефан Кру-
щевіч, та ряд інших осіб, а нгі 
закінчення п. Микола Корме-
люк і знову голова Дому п. 
Мирон Сірий. 

Всі американські промовці 
висловлювались з найбільши-
мн признаннями для Україн-
гької Громади в Байоні, за 
один з найвимовніших дока-
зій ьлптостп якої вопп нлзпва-
:ін її пќѓивного члена п. Віль-
яма Мартїша, одного з наіі-
молодшнх. але і найактивні-
ших членів стейтового парля-
менту. Всі промовці також 
підкреслювали рішальну ро-

снть різко критикував прнмі-
щення на КвімоІ великої 
військової залоги та заповів. 
Що Америка сприяс думці що-
До редукції тісі залоги, попо-
т'рібної у випадку військового 
перемир'я з комуністами. То-
му, що одночасно китайські 
комуністи раз-у-раз намагаю-
ться вбивати клина між віль-
ннй Китай' і ЗДА, сіяти між 
ними недовір'я та підривати 
довіря в китай'ських націона-
лісѓів щодо щиростн і тривко-
стн союзу з ЗДА, то вийшлп Ллбйд. 
потробл замаліфестувати цю'динну 

стейтовнй асемблімвн ўкраїн- лю Українського Народного 
сьќого роду п. Вільям Мартин, Союзу та його місцевих чле-
який прекрасво володіс і радо нів в організації, праці і роз-
чористухться українською мр-f витку громади. Імпреза вклто-
чою. Відкрив імпрезу голова 
Дому п. Мнрои Сірий, пере-
іавши II провід п. Мартинові. 
Першим із промовців складав 
привітання та гратулював Ук-
оаінській Громаді посадник 
чіста п. Домініко, підносиячи 
іаслугн цісї громади в місті і 

чала також мистецьку про-
граму. яку виконали: мкце-
внй чоловічий хор ООЧСУ 
під днрнґентурою видатного 
місцевого і союзового діяча 
п. Миколи Кормелюка. артист 
Анатоль Радванський, що 
своїми піснями та дотепами в 

яейті. Дальше промовляли: І ролі „Юська Калафатюка" 
існстент прокуратора адвокат викликав справжній ентузі 
(ван Романишин, суддя Ал-
фред Вреннер, головний ка-
:ир УНСоюзу п. Роман"Слобо-
уш, суперінтендент ш к і л , 
пеф пожежної сторожі, один 

язм сеі№д публіки, та моло-
денька Гслен Чиж. що внко-
нала два танці. Імпрезу за 
кінчено відспіванням україн-
ського національного гимну. 

і найстарших місцевих, і сою-. Приязні гості склали поваж-
ювих піонерів та член-оснсв- ̀ , ну суму пожертв на потреби 
чиќ Народного Дому в Байоні нового дому. 

нагоди численних чужинець-
ких мужів. Доллес конферу-
вав з італійським прем'єром і 
міністром закордонних справ 
Амшторе Фанфані, з німець-
ким міністром закордонних 
справ ГаЙнріхом Бреитаво та 
французьким міністром закор-
донннх справ Морісом Кув де 
Муфвілем. Предметом тих ва-
рад — за твердженням преси 
— були головно середземно-
морські справи, головно в а-
рабському світі, зокрема коя-
флікт між Тунісісю і З'сдиве-
нокі Арабською Республікою 
та можливості дальшого роз-
`знтку подій u АліжцрІ. Іта-
ііііськпй прем'єр збірасгься 
цього місяця відвідати Каїро, 
а небавом після того прибуде 
до Риму през. Гамаль Абдель 
Нассер, ото ж між ДоллЄсом 
і італійським прем'єром була 
мова про можливості поќра -
щання взасмин між західнім 
світом і пов'язаною близько з 
Совстамн Арабською Респуб-
лікою. 

Амернклнськнй військовий 
ракетний тпзнспо{)товнй лі-
гак яким пачстів Доллес, у-
зяв дорогу через Англію. А-
ляску і полярну зону. Він у-
пергре зупинився на амгрн-
канськін військовій базі в 
Браііз Hop тон в Оксфордшайр 
в А ^ а Г о год. 7 веч. і туди 
прибув, англійський міністер 
закордонних справ Селвайц 

Про близько двого-
иараду Доллеса і 

тривкість. Тому загально спо- Ллойда не видано ' ніякого 
діваються --- коментує преса. коЛуліі{дту. Півофіційно ска-
— що наради в Тайпеї за:ан- зано, що це була випадкова 
чаться ПОВІПІМ порозумінням, інформаційна розмова, а нія-

Державнин секретар при- ќа надзвичайна конферевц г 
був до Риму в суботу врай-j О год. 10 веч. держаний сек 
ці, щоб разом із колишньою 
американською амбасадор-
кбю в Римі панею Клер Бут 

ретар відлетів у дальшу доро-
гу. В Його товаристві с його 
дружина і два службовиќй. 

Відправлено останню похоронну 
Богослужбу за Пія XII 

Рим. — У неділю 19 ц. м. в 
.`оборі св. Петра у Римі від-
правлено останню урочисту 
Богослужбу в рямцях иохо` 
юнних обрядів після смерти 
Папи Пія ХП. Приявннми бу-
іи в парадних дипломатичних 
чдягах представники 53-х дер-
нсав, між ними деяких таких, 
що — як напр. З'сдинені Дер-
кави — не мають нормальних 
типломатичних взасмин з Ва-
гиканом. Офіційно були реп-
^eзeнтoвaнl також чотири 

міжнародні організації, між 
ними Об'єднані Нації та Хар-
чова й сільсько-господарська 
Організація з осідком у Римі. 
ЗДА були репрезентовані дер. 
жавним секретарем Дж. Ф. 
Доллесом, кол. амбасадоркою 
ЗДА в Італії Клер Бут Лус і 
директором державної Комі-
сії Атомової Енергії Джаном 
МекКоном. В Богослужбі взя-
ли участь 46 кардиналів і ве-
лике число духовенства виж-
чих чинів. 

Ню Иорк. — Минулої субо-
ти, 18-го жовтня, тут у пря-
чіщеннях УККА відбула свої 
дерші наради пресово-інфор-
маційна комісія Ювілейного 
Комітету Мазепи (ЮКОМА). 
який приготовляє на крайову 
скалю відповідне відзначення 
250-річчя великого гетьмана 
України Івана Мазепи. ВІД-
значення тих роковин прохо-
днтимуть під знаком вікової 
боротьби України за свою 
державну незалежність та 
проти московського імперія-
лізму. Комісія уконститува-
лась в той спосіб, що ред. А. 
Драгаяа обрано її . головою, 
ред. М. Стахова заступником 
голови а ред. Р. Ільницького 

секретарем. Ювіл. Комітет 
Мазепи, в склад якого вхо 
днть цілий ряд відомих і про-
відннх діячів з усіх ділянок 
українського життя та голо 
вою якого є проф. Вол. Сі, 
чнськиЙ а секретарем д-р Я` 
Падох. планує проголошення 
1959-го року „Мазепннськнь 
роком" та відзначення 250-0' 
річниці гетьмана Мазепи і 
його боротьби рядом публіка` 
цій, виставок та імпрез. 

# До "Гпо(н-теііфельлСріоку в 
Західній Німеччині вертасться 
з Ливану 24-та парашутна аме-
рітканська дивізія. Ажггрійський 
уряд дав дозвіл перетрвиспро-
тувати цю днаізію з Ливану до 
Німеччини летунськвм шляхом 
над Аветрісю. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
Ш Мнтрополпт Посяф Стішій 

- я к Щптвврджу"кугьосганвіли-
.тя з Украіни — звільневий із 
сончентраційжого табору і пере-
Яувас тепер у СВОЇМЎ рідиоиу 
елі Заздрість в Твребовель-

'ЦККІ. ' 
9 SO-рІчча' вал-ковеі хіяльло-

гти проф. я-ра G. Вертвпороха 
ОЛОВІ! НТШ в Ќавалі, виріюеио 
гідзначитв окремою Імпрезою в 
рсі 29-го листопада ц. р. Займа-
.ться влаштуваяяям цієї імпре-
ій окремий комітет під прово-
дом д-ра Григорія Шимаисько-
по, як голови, і д-ра Степана 
Росохи, як секретаря. 

# Допоіиль Леоміда iTo.Tr.ir.ii 
відбулася в суботу 11-го жовтня 
в украіяському ќлюбі „Наша 
хата" в Воффало. Доповідач о-
повів про „Останні враження з 
Европн та останні зустрічі а у-
краТіщями з УССР". На закін-
чення Л. Полтава висвітлив два 
уривки із своїх звукових філь-
міа — „Украіиці у ФраяціГ' та 
„Україна а стаЃ (дс^сументаль-

нші фільм з 2-ої світової 81И-
яи в Україні). На загальне бя-
жання присутніх ці фільми бу-
іуть неаабаром висвітлені пов-
иістю на окремому вечорі. 

Ш Вікряття нового будянку 
Іистіггуту са. Івана в Едмоптоиі, 
що його головою є д-р С. Ярем-
чук, відбулося в неділю для 28 
-оресня ц. р. Довершив вілкрнт-

тя посадник Едмонтону В. Гав-
реляк ї в у р о ч и с т о с т і взяли 
участь спископ УТГЩ Просв. Г. 
Меткж та кол. адміністратор у-
ГПЦ в західній Канаді о. проѓ 
Є. Ѓрицина. Головним промов-
цем під час бенкету був д-р Л. 
фарика. 

Џ Д.р Паяло Юзік, професор 
Манітооського університету, був 
вибраний головою створеного 
недавно Прогресивно . Консер-
вативного Клюѓу Українців Ка-
нади. Зая"дяням Ќлюбу с до-
сліджу^ания теперішніх проб-
лем та заохочування до участи 
в канаді ft сьќому політичному 
житті, 

У СВІТІ 
9 Совстськпл уряд через сво-

го висланця Курітдіка Мухіт-
дінова запропонував Об'сднаній 
Арабській РеспублЩІ дати „шли. 
талько ліжко для кожного хво-
рого, шкільну лівќу для КОЖ-
ного учня І мешісаннл для кож 
иоі сироти", асигнуючи на цю 
ціль мільйони доларів. Однак, 
О' приманЛива пропозиція не 
мала ўспічу, бо недавнє захоп-
лення Нассера Москвою та й 
„шляхетністю" нібито вже про-
хололо. 

9 До Риму прибувають кар` 
‚щнали з цілого світу. Під кі-
нець минулого тижня було їх 
тим уже 45 на всіх 55, що по-
винні вибрати 262-го з черги 
Папу. Минулого четверга приі-
хав із ЧІле найстарший Із жи-
вучих кардиналів — Хозе Марія 
Каро Родріґез, який мас 92 ро-
кн. Разом з ним приїхали два 
Його „конклявістн", що їх мас 
право мати прн собі кожний кар-
динал під час коккляве, себто 
собору задля вибору Папи 

9 У столиці Ливану, Бейруті. 
(і травня ц. р. припинився трам-
валннй рух. У міжчасі в вулнч-
гах боях і на будову барикад 
ювиривано з вулиць каміння та 

1 зірвано -трамвайні рейки. З і.іи-
дам минулого тижня, коли вре-
'тті створено і-членний новий у-
ряд нацГональноІ слќоѓти — по-
іали направляти вулиці. Появу 
фамваів люди стрінули з радіс-
`ю, — як символ спокою 1 нор-
тльиого жтгття. 

9 Англійський урЯД, ЯКИЙ 
чтримув з Пейпікґом диплома-
тнчиі взасмини, заявив гострий 
протест проти арепггування в 
комуністичному Китаї двох аи-
глійськнх духовннків, 42-рІчного 
Стенлі Жонса 1 40-рІчного Ге-
ролда Кін.'а за ‚.ведення реах-
ційної пропаґандв". ЦІ духовня-
ки, члени секти Свідків Єгови, 
займалися місійиою роботою, 
яка в комуністичному Китаї за-
боронажа. 
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ДЕ ҐОЛЬ І ПРОБЛЕМА АЛЬЖИРУ 
Американська дипломатія намагається впливати на кон-

структнвне розв'язання проблеми Альжиру, яка настоіюжус 
не тільки проти Франції, але й проти всього союзного ѓі 
Францією Заходу-, весь арабський світ та всі азіиеько-афрн-
канські держави, ворожі колоніялізмові. Про складність цієї 
проблеми вказувано вже не раз, бо ця тема не сходить з сто-
рінок преси ось уже чотири роки, відколи альжиреькі ннціо- і 
иалісти повели проти Франції партнзансько-резолюційиу бо-
ротьбу. Ця боротьба виснажила Францію докраю фінансово, 
підірвала її міжнародний престиж, спричинила упадок кіль-
кох урядів,! врешті привела до упадку 4-ої Республіки, бо 
внаслідок „бунту" французьких колсніяліетів в Альжнрі на 
спілку з тамошніми генералами уряд П'ера Пфлімленя за-
валився і до влади прийшов генерал Шарль де Голь. 

І ось, з перебранням влади де Голем, почалася нова сто 
рінка тієї сумної історії. Французько-альжнрські колоністи, Е 
масі ворожі всяким ліберальним реформам на користь авто-
хтонів-мусульман, вбачали в генералі де Голі гаранта полі-
тпкн .‚сильної руки". Центро-ліві французькі політики, як 
ось згаданий Пфлімлен, соціялістичннй лідер Гю Молле і 
праві радикали кол. прем'єра Фелікса Гаяра, які пішли на 
співпрацю з де Голем, перевівши з ним попередні довірочаі 
наради, повірили, що ген. де Голь не буде слухатись націона-
лістичній реакції. Ситуація де Голя була важка і складна. 
З одного боку, він мусів бути вдячний правим елементам 
що його винесли до влади, а з другого боку, у плебісцит; 
в зв'язку з новою конституцією 29 мин. місяця свою світлу 
перемогу осягнув він завдяки демократичному міщанству і 
всім тим групам французького громадянства, які хочуть „по-
рядку", огірчені на партійннцьку декаденцію, проте вірні 
традиціям Республіки та демократії і ворожі реакції. На-
явним доказом цього був факт, що між 22 мільйонами голо-
суючих ‚.за" нову конституцію опинилось півтора мільйон;! 
людей, які ще в останніх парламентарних виборах у січні 
1956 року голосували за комуністичний список. Ясно, ще 
вони в міжчасі не стали прихильниками альжнрських коло-
ністів, які не хочуть зрікатися своїх привілеїв громадян пер-
шої клясп. А є таких громадян кругло один мільйон супро-
ти дес'яти мільйонів громадян іругої й третьої клясн — 
автохтонів-мусульмая. 

Через три дні після своєї перемоги в плебісциті де Гол? 
поїхав до Альжиру і там намітив хоч усе ще не дуже вираз-
ний, але все ж дещо ясніший шлях своєї дальшої політики. 
У публічних промовах, особливо в місті Константіні, він від-
мовився проводити „інтеграцію", що її вимагали колоністѓ 
включно з його міністром інформації Жахом Сустелем. Об-
стоюючи далі, що ‚‚Франція — це Альжир, а Альжнр — цс 
Франція", він признав, що Альжир це „окрема особовість", 
проголосив 5-тирічку для піднесення культурного й госпо-
дарського стану тієї країни, а в політичній ділянці ЗВПОВІЕ 
на 23 ц. м. вибори, в яких Альжнр мас вибрати до французь-
кого парллменту на 66 послів дві третини мусульман. Вод-
ночас де Голь звернувся з закликом до революційного під-
пілля припинити криваву боротьбу, обіцяючи повстанцям 
повну амнестло. Його концесії для альжпрців далекі від 
принципу самостійности, якої вони домагаються, але маюп 
подих лібералізму, а не реакції. І тому тисячна маса фран 
цузьких колоністів у Константіні. що слухала ту промову 
не підхопила заінтонованого ним гіѓмну .,Марсельєзи", мов-
манкою заманіфестувавши свою неприязнь. 

Однак, де Голь не відступає від наміченої ним ..серед-
ньої дорога". Потураючи спершу так званим Комітетам пу 
блічної безпеки, заснованим в Альжнрі у половині травиѓ 
ц. p., тепер, діставши сильнішу владу, він наказав фран 
цузьким старшинам в Альжнрі, щоб вони перестали бави 
тигя в політику. Під його натиском генерали виступили : 
тих Комітетів, і вони відразу втратили всяке значення. Прак 
тично це означає, що уряд де Голя не матиме зорганізовано 
реакційної опозиції і зможе легше переводити непопулярн 
серед французів в Альжнрі реформи. Мусульманські ваціо 
наліе†і! беруть цс під %'вагу. Назовні їхня революційна по-
c lass нібп не змінилась, але їх репрезентант в Об'єднали: 
Націях заявив готовість переговорювати з урядом де Гол: 
без передумов, які раніше ставилось щодо визнання фран 
пузами принципу самостійности Альжиру і т. п. У формул 
..окремої особого"тн", що її підніс де Голь відносно Альжп 
т - . миже вміщатися навіть самостійність того краю у де;-
вдойому зв'язку 3 Фраадісю. З виборів 23 листопада він 
о говплнз. хоче дістати .‚авторитетних репрезентантів" Ал:. 
i-v.lv.. Яі.іио властьея і цей експеримент, як етап до переѓ" 
m ріг про толю Лль:кпру з його репрезентантами, то це бў;;.. 
черговий великий успіх де Голя. 

жовтня розіслано на адреси 
зс.іх передплатників відповід-
ні листи, із` готовими зворот-
ннмн коипсртамн, що заќл№ 
кають всіх добровільно доп-
лачувати до передплат та 
жертвувати ия цей фонд. 

Кількасот осіб відѓуќну-
лось на цей заклик унсе до-
слівно в перших днях кампа-
нії. До них долучаються ко-
жпого дня нові громадяни. 
Усі вони, їхні імена та сума 
пожертви будуть поступово 
проголошені на. сторінках 
„Свободи". Але треба етвер-
дитн, Що висе між цими пер-
шнми відгуками на заклик у 
справі кампанії є найбільш 
заохочуючі докази великого 
розуміння ваги і значення 
„Свободи" та її видань для 
нашої спільноти і для укра-
інської визвольної справи. О 
також докази поднвугідного 
розуміння причин і потреб ці-
єї кампанії. 

Все ж гаки трапляються й 
виїмки, але для порядку тре-
ба -.ствердити, що цих виїмків 
майже немає, коли мова про 
розуміння ваги і значення 
вільної української преси, на-
томість все що с одиниці, які 
не можуть збагнути, чому 
„Свобода" „пускається на 
жебраннну", якщо її видавець 
Український Народний Союз 
мас мільйони. 

ОПРАВДАНА КАМПАНІЯ 
Від початку жовтня „Сво- тів, Що на ту ціль погодились, 

бода" веде кампанію збірки вплачуватн члени УНСоюзу. 
фондів на свій у цьому році плюс тих 15 центів, що їх во-
ювілейний фонд, з ўваш на ни погодились доплачувати 
її 65-річчя. Фонд призначений на покриття збільшених ио-
на її видаішя: український штопих видатків, винісши та-
щоденник, англомовний тпж- ќу ухвалу на останній Ков-
невик та дитячий місячник. ненціЃ. 
У тій цілі в першому тижні Хто читав проголошений 

недавно протокол з 24-ої Кои-
венції, той знає, як там спра-
ва „Свободн" виглядала. Де-
легати сказали: с частина 
членів, що радо заплатять 
більше за „Свободу", але с 
частина таких, що з будь-я-
кнх причин не моясуть зал-
латити. З таких міркувань 
ВИНЄССН9 рішення: передпла-
ту залишити такою самою, як 
була, хоч вона вже далеко не 
покриває коштів продукції 
видань „Свободн", але сама 
„Свобода" повинна коясного 
року звертатися до членів і 
передплатників, щоб вони до-
бровільно доплачували до пе-
редплатн та складали свої по-
жертви. Правда, велика час-
тина делегатів була за те, 
щоб передплату збільшити, 
але вони становили меншість. 
Деякі з инх уже на самій 
Конвенції сказали свос слово 
в тій справі тим, що відразу 
склали пожертву на фонд 
„Свободи". 

Коли ж „Свобода" веде те-
пер збіркову кампанію, то во-
на тільки здійснює волю біль-
шостн. Вона, як орган УНСо-
юзу, повинна здійснювати по. 
станови його Конвенцій. Крім 
того, ця збірка с для неї аб-
солютною необхідністю. Хіба 
ж немає сьогодні людніш, 
яка думає, що газету можна 

Ярослав Курдидик 

БЕЗСУМНІВНА ПЕРЕВАГА ЗДА 
НА СУХОДОЛІ` І МОРЯХ 

Досить довго довелося жда-
тн на деякі цікаві подробиці, 
що їх дуже пильно зберіі`а-
ють „підготовчі арсенали" — 
`основа оборони ЗДА. Щойно 
велетенське напруження, яке 
постало було на Далекому 
Сході, немов би змусило де-
кого заговорити „щиріше" й 
одвертіше про те, що з то-
тальною обороною ЗДА не с 
аж так фатально, як то нама-
гаються представляти „п'ятн-
колонники" за очевидною ін-
спірацісю Москви. Очевидно, 
крім непоклкканнх, ніхто не 
знас всіх подробиць тієї „обо-
ронної мозаїки", головні про-
води якої зосереджені в Пен-
таґоні, але навіть з тих „ви-
падкових" вісток, що появи-
лися неначе в умовленому 
проміжку часу, виявляється 
їх мета — заспокоїти „напру-
жену опінію" і довести в тон-
комережаннх натяках амери-
канському громадянству, що; 
коли б прийшло до війни, то 
ЗДА мають повну можливість 
і всі засоби для того, іцоб 
цілковито знищити СССР і 
червоний Китай. 

У міродайних амернкансь-
ких мілітарних колах поваж-
но враховують те, що в кож-
ному зударі з ворогом ЗДА 
можуть також дуже сильно 
потерпіти, але в остаточному 
висліді комуністичному світо-
ві загрожуватиме тотальне 
знищення. Знавці застеріга-
ються, що стан такої безсум-
нівної перевага ЗДА над їх 
ворогами обрахований на 
найближчі роки, і що після 
цього можуть зайти зміни в 
яекористь західнього світу. 
Реченець цей визначають на 
2-5 років. На основі розвідки 
НАТО, виявляється, що за-
хідній світ мас високу перова-
ѓу в летунстві і в близько- та 
середньос я ж н и х ракетних 

пер на своїх заморських су-

Ю. Студннсьинй ' ^ . ' " 

ПО ВІДВІДИНАХ БРИТІЙСЬНОГО 
ПРЕМ'ЄРА В B0HHSV 

видавати за тих два центіѓ, 
Ця справа була вже бпга- і щ о за неї платять члени УН-

то разів предметом детальних j Союзу. Крім того: „Свобода" 
вияснень, але вона все таки; публікує англомовний „Ук-
повторюсться, і тому, що во-1 каїнський Тижневик", за 
на є єдиним аргументом, Щ о ' я к и н члеин взагалі нічого не 
його одиниці вндвигають про- j платять, і видає дитячий мі-
тн теперішньої кампанії „Сво- 'С Я Ч Ник „Веселку", передпла-
бодн", вважаємо за необхідне ' т а н пожертви на яку станс- і з'єднаннях, а деякі відомі ко 
„паки й паки" дати деякі ви--вили минулого року прибли- ментатори, як МекКілен, Ел-
яснення. З Н о 8.000 долярів, а кошти соп і інші висловлюють дум-

Насамперед про мільйони продукції приблизно 15.QQ0 КУ. ^ 0 в ж е п е Р Ш 0 Ю н е в е л 1 

УНСоюзу. Це є факт, що УН- доларів! 
Союз належить уже до муль-{ Ані на Конвенції, ані поза 
тимільйонерів,- бо минулого нею, ані ніде ніколи ще не т у н с ь к 1 p a K e ? L оборону 
.місяця переступив 21 мільйон було аж такої примітивної й І^"%^піїтінґ припння-
долярів. Вся наша спільнота, несвідомої людини, яка дума-, „ б о м б а р д у в а н н я Матеў і 

кою пробою у Формозькій 
протоці, де американські ле-

Можна ПОЧІТИ надзвичайно 
„відважні" твердження, що, 
мовляв, американці мають те-

а зокрема, члени УНСоюзу ла б, що не треба „Свободи",'' Т". 
мають всі причини пишатися не треба англомовного „Укра-
цігм фактом, бо це — їхні гро-, їнського Тижневика", не тае-, 
`ші. Що більше, в такій 'краї- ба дитячої „Веселки". Навцвр 
ні, як Америка, ці мільйони (ки, загальна вимога йде ціл-. 

ком по лінії конвенційної ре-
золюції, щоб ці видання й да-
лі розбудовувати, скріплювалѓи 
та поліпшувати. Тим часом, 
за тих два центи, що їх пла-
тять члени УНСоюзу за чнс-
ло „Свободи", вже аж ніяк 
не можна покрити теперішніх 
видатків, а що ж тоді й ду-
мати про розвиток та поліїг-
шення видань! 

Як згадано, єдиним арґу-
ментом, що досі ми його чу-
ли в поодиноких випадках 
проти збірко в о І кампанії 
„Свободи", були „мільйони 
УНСоюзу". Уже також зга-
дано, що ці мільйони мають 
свос законне призначення. І 
до тих призначень „Свобода" 
не належить. Але, уявімо со-
бі, що тих законних обмежень 
не було б, то чи н в такому 

в інший спосіб вона не може j випадку була б досить оправ-
з тих мільйонів скористати.їдана причина на те, щоб 
бо ці мільйони мають своє ду-j „Свобода" користала з тих 
же точне призначення, і з ; фондів, які зібрав УНСоюз 
инх не можна видати ані од-.для вдів і сиріт по своїх чле-
ного цента на будь-яку іншу, нах? Члени УНСоюзу пла-
не передбачену законом і ста- тять — як це легко можна 
тутом ціль. На „Свободу" доказати відповідними тебе-1 робуту, і невже ис у таких ! щ о к 

УНСоюз може виплачувати лями — чи не найнижчі і обставинах хотів би хтось 
тільки ту суму, яка на неї вкладки за забезпечення. У j „даровизни" коштом тих вдів 
призначена, себто тих 50 цен- висоту цих вкладок вќальку- (Закінчення на crop. 3-тій) 

мають не тільки свою шгто-
му грошову вартість, але ї̀ї с 
поважним і багатобічним ар-
ѓўментом в користь його вла-
сника, в цьому випадку - в 
користь української СПІЛЬНО' 
ти в Америці і Канаді. 

Цей аргумент в користь ук-
раїиської спільноти і с тією 
головною, якщо не єдиною 
користю, яку „Свобода" може 
мати :; мільйонів свого вн-
давця. Вона бо може той ар-
ґумент на всі лади внкорнсто-
вувати, щоб здобувати більше 
уваги, більше впливів і біль-
ше значення для української 

і спільноти і української спра-
вн, але цим Вона не може 
ані оплатити робітшіка, ані 
заплатити за папір та пошту, 
ані покрити інших своїх чис-
ленних і великих видатків. А 

льовано не тільки забезпе-
чення на випадок смерти чи 
нещасливого випадку, але й 
всілякі `Інші привілеї. Із рс-
зерв, що збираються на тих 
фондах, УНСоюз виплачує 
своїм членам сотні тисяч до-
лярів дивіденди. То правда, 
що річна дивіденда для чле-
на може становити дВа-трн 
долярн, але помножіть це че-
рез 73,000 членів, і тоді ма-
тимете „круглу суму". 

В усі ті вкладќові к а л ь к у 
ляції не віипочена „Свобода". 
Якщо б УНСоюз мав давати 
її своїм членам задармо чи за 

ходільних і „плаваючих" ба 
зах одну трепгну всієї своєї 
атомовоГ зброї. А що являс 
собою ота „третина" — де 
якраз і є головною загадкою. 
На це деякі коментатори на-
магаються знайти бодай при-
блнзну відповідь. Вони бе-
руть за основу факт, що про-
тягом останніх 2-3-ох років 
воєнна оборона ЗДА настаа-
лена па серійну продукцію 
головним чином атомовнх 
стрілен менших калібрів, а з 
переведених понад сотні ато-
мових проб виходить, що тут 
мається до діла з постійним 
удосконалюванням атомово-
нищівної продукції. Вже біль-
ше як два роки тому появи-
лнся були. вістки про те, що 
ЗДА мають „кілька тисяч" 
атомових стрілен різного прн-
значення й сили, а з того ча-
су продукцію їх не тільки не 
притінювано, а, навпаки — 
урізнороднюванр, вдоскона-
лювано и гніГ)і.-п.шупано. 

Особливо цікавими є віспси 
про те, як ЗДА розбудували 
свою морську оборону проти 
совстськнх підводних човнів, 
число `яких перейшло вже 
п'ять соток. Як виходить із 
цпх вісток, і в ЦІЙ ДІЛЯНЦІ 
справа не стоїть аж так „без-
надійно", як декому здава-
лось. 

Перегони з большевицькою 
підводною фльотою розпоча-
лнся якраз з того часу, коли 
в ЗДА спущено на воду пер-
ші підводні човни з атомовнм 
погоном. За момент, коли під` 
водні човнп перестали бути 
своєрідною „піратською фльо-
тою", з метою лише нападати 
А нищити ворожі кораблі, 
слід уважати саме той мо-
мент, коли американський 
атомовий підводний човен 
„Скент", озбросний атомовою 
ракетою „Поляріс, появився 
в обширі Північного бігуна, 
звідки легко досягнути Со-
встськнй Союз, недосяжний 
перед тим з того обширу. . . 

Американські чільні' стра-
теги твердять, що з того мо-
менту атомові підводні човнп 
перейшли до ролі потенційної 
наступальної зброї першоря` 
дного стратегічного значення. 
Як виходить з недавньої зая-
ви адмірала Райта, загроза 
збоку большсвнцькнх субма-
рин все ще дуже велика, ко-
ли взяти до уваги, що май-
жс половина з них може за-
пуститися у далекі морські 
рейси, а частина монге бути 
озброєна ракетами. У першій 
половині цього року ASW, 
(Антісабмарін верфер) заре† 
сеѓрўвала коло двох сотень 
совстськнх субмарин, які єноѓ 
внгалн по Атлантійському 
океані. Якраз цій'загрозі аме` 
рнканська бонова фльота про-
тиставнть свою ASW, голов-
нокомандувачем якої с адмі-
рал Дж. С. Теч, що його у 
фахових колах називають 
„адміралом з окремим під-
водним відчуттям".. Адмірал 
Теч очолює фльоту, що скла-
дасті.ся з винищувачів підвод 

Вони. Зах. Німеччина. — 
Мекміллен, бритійсьісий щн`-
м'ер, зумів скріпити свою пар-
тію консерваторів, і , 'як поди-
ють всякого роду інститути 
дослідження публічної опініі, 
вона віче мас 'за собою велн-
ку більшість англійського 
громадянства. Консерватпсти, 
по Суезькій кризі й поуступ-
лешгі їдена, були захитані по 
всій лінії, і тоді виглядало, 
що лейбористи прийдуть ДО 
влади. 

Отже, з переконанням, що 
він мас сьогодні сильно зак-
ріплену в своїх руках влад), 
Мекміллен прибув кілька 
цнів тогу на летовище в Ке-
льні, де його зустріли Аде-
на)"ер, міністер закордонних 
справ фон Брентало та цілий 
ряд німецьких політиків і чу-
жннецьких дипломатів. На 
самому вступі, висідаючи з 
літака, Мекміллен заявив, що 
він вважає, що кожне ослаб-
лення західнього світу під ог-
лядом мілітарним, фінансо-
внм чи господарським скріп-
люс одночасно Кремль. 

Нині взаємини між Велико-
бргітанісю і Німеччиною є до-
брь Між цими двома держа-
вами наладнано політичні 
стосунки, і, якщо у Великв-
брнтанії с застереиіення до 
Німеччини, то це проявлясть-
ся головно на господарському 
відтинку. Англія завжди бо-
ялася Німеччини, як торго-
вельного конкурента. Саме 
тоді, коли Мекміллен прибув 
до Бонну, оголошено урядо-
8іш комунікат, який подавав, 
що число безробітних у Ні-
меччині становить коло 300 
тис., тобто, виходить, бсзробіт-
тя в Німеччині немає, бо в 
тому числі 300 тис , без сумні-
ву, половина чужинців або 
старих людей, яісі живуть із 
соціальної ренти. Навпаки, в 
Англії безробіття сильно зро-
сло. 

Німецька дипломатія нама-
галась устійнити спільний 
фронт з Великобританією Е 
справі об'сднання Німеччини. 
і це питання мало б бути пос-
тавлено на порядок нарад при 
зу'стрічі Аіізенгавера, Мек-
міллена, Де Голя і Хрущова. 
Німці хочуть, щоб був ство-
регагй Комітет з представни-
ків цих чотирьох велнкодер-
жав, який працював би саме 

півдармо, як дас тепер, то то 
ді мусіли б б^тп відповідно ЦИХ човнів, спеціального прн-
достосовані до того вкладки, значення літаків і гелікопте-

До такої збіркової кампанії рів, вивіяувянпх найдоскона-
„Свободн" моиша було б ма- тішим електронічннм прилад-
ти ще якесь застереження. Дам і радаровою мережею, 
якби вона велася в обстави- що немов би очгіма і вухами 
нах загальної иуждн чи не-, контролює морські простори, 
достач, від яких сохранн naclASW має у своїм розпоря-
Господи. Але ж вона ведеться -Джеині наймодернішу атомо-
в обставинах загального доб-;вУ з б Р 0 Ю - призначену для ни-

ворожих підводних 

вад тгтаняяц "об'єднання ні-
меці.кн.ч країн.. 

Чи Кремль взагалі хоче до-
пустити до об'єднання НіМеч-
чини? 

Об'сднання Німеччини му-
сіло б привести до стягаення 
СОВЄТСЬКІГХ ВІЙСЬК ІЗ СХІДНЬОЇ 
зони, де у Панкові сидить вір-
ний Москві комуністичниіі ні-
мецькпй уі)яД. А стягнення 
еовстськпх військ із Східньої 
Німеччини могло б викликати 
ланцюгову реакцію в країнах 
сателітів, в яких знаходяться 
совстські війська. 

Чи мировий договір полег-
іппп бн, чи, `ішниакн, загос-
тішв внут))ішні німецькі об-
ставннп ? Нема найменшого 
сумніву, що німцям було б 
дуже трудно вцрравнтн полі-
тичннй кордон Німеччини, 
лині; закріпився на лінії Од-
рн-Иіссн. Про' це в Німеччн-
ні ніхто не говорить, тобто цю 
справу замовчується, а про 
неї згадують лише ляндсман-
шафти, тобто товариства HJM-
ців-ітікачів із' Шлезька, По-
мор'я та Східиьої Прусії. 
Спѓавў Судйтів, і так ніхто а 
урядових колах Німеччини 
чи в рядах опозиції до уряду 
не має думки порушувати, бо 
ця країна, ісолнсь абсолютно 
німецька, була насильно ві-
дібрана від Чрхо-Словаччиии, 
німецькою збройною силою 
за часів Гітл"е^)а. Отже, спра-
ва Судетів HJa міжнародному 
полі так сацо неактуальна, 
як неактуальним є питання 
аншлюсу з Австрісю, про 
який ніхто н е думає. 

Тому сьогодн'і німецька дп-
пломатія намагається мати 
за собою велпкобрнтійськин 
уряд. Поладиання німецько-
французькпх справ та роз-
в'язка всіх спільних проб-
лем між Німеччиною, Гол-
ляндісю і Бельгією дас спро-
могу німецькій закордонній 
політиці говорити одверто із 
ве`ликим англій`ським партне-
ром. 

Надія па с'творення вільної 
господаі)ської зони в Европі, 
до якої мала б -приступити й 
Англія, тісно пов'язана із го-
сподарським п о р о syidmubi 
між Німеччиною й Велпко-
британісю, бо саме в госпо-
дарській конкуренції лежить 
постіїіна прпчиіііа хвилювань 
публічної опініі обох тих 
країн. 

„ВЕЧІРНІ СІЛЬСЬКІ МЕЛОДІЇ" 
Хотілось П. Супруиенкові з ків хорових кблектпвів, Це 

міста ЗапоггЬкжя почати піс-:крапля в морі, коли врахува-
ню, яка б торкнулась найтон-'ти ту велику потребу, що від-
швх стрі-й людської душі. І чуваеться зараз у сільських 
Тим часом. їдучи залізницею;клюбах. З другого боку, ба-
' присл^аючнсь до пісень, ѓато керівників колгоспів по-
що їх співало у вагоні трос 
дівчат з колгопу ім. Сталіна 
Гуляйпільського району, зіп-
сував собі настрій. Він написав 
величеньку статтю під поди-

свосму оцінюють художню 
самодіяльність, як „танцуль-
ки" і „сшісггульки". Н е п і д -
трим.ують ІНІІ(ІЯТИВИ молоді. 

Відотність ' підготовлених 

%' і^"^#гЯїГГ#^?^ййгдагяй^^ ігасанці на Великдень. Як те- ,Але стривай! Т а це ж над 

І СЕНРЕТИ МОВИ 

Цде мені назустріч профе- (звичайно), котіќ (здрібніло), 
cop Кисіль аж підбігає, та 
вже здалека газетою в руці 
потрясає. 

— Щ о ? Вже? Кинули вод-
неву бомбу? Де? На Москву 
чи на Иенпінґ? — питаю. 

— Ах, тобі завжди політн-
к а в голові. Тільки заголов-
ки чвтасш! — зідхнув профе-
cop Кисіль, розгортаючи схвн-
льоваио свіже число нюйорк-
ського „Дейлі Мірор". - А 
то диви! Диви, що вони тут 
виписують! Читай! 

— „Надіємося, що нас ні-
коли не приневолять вивчати 
російську мову, — читаю я.(зумію, чоч.у 

ї ї вивчати в чотири рази 
важче, як інші мови, а я мо-
ЕН знаю. Коли в англійській j професор Кисіль. 
мові тільки деяка частина 
слів мас здрібнілі форми, як 
оѓ, ввмриклад. „кет" „кіт-

котя (пестливо), котінька 
(здрібніла пестлива форма), 
котічек (здрібніла дуже пес-
тлива форма) — і подібно 
маємо граматичні форми дія-
метрально протилежні до по-
внщнх: котіще (дуже великий 
кіт), котічіще (саркастично-
глузлива форма на дуже вс-
лнкого кота)" . . . . 

— Страшенно інтересно! 
кажу, закінчивши читати. 

пер прочитають оце, кинуть 
усе. Втечуть! 

— Але ж це про російську 
мову! 

— А наша що? 
— Справді! Ось візьми 

нашу знамениту кицю. Уяв-
лясш собі? Сядеш на каналі 
газету читати, а оте пухкень-
ке вже коло тебе вмостилось. 
Очка кліпають сонливо. За 
мить чуєш: мур-мур-мур. На-
че дзюркіт потічка. Не зчу-
сшся - і ти заснув. 

— Заснув, — 
професор Кисіль 

звичайно просте правило 
Треба тільки знати секрет, і 
вже наче з нот читаєш. Наче 
по камертону — вгору і вниз. 

(Візьмім якенебудь слово. Ну? 
— Жінка! 
— Нехай буде: жінка. Вго-

I ру: жіночка, жіюося, жінчеч-
,ка, жішосінька, ЖІНЧеня, жін-
іченятко. А вниз? 

— Жінчище, ж і н . . . Ф 
і професор пристанув. 

— Тут, мабуть, треба з ба-
ісового ключа починати. Ка-
I жў: баба, бабище, баб'я ѓа, ба-

потвердив б е н ц і я . . . 
— А ще яке слово? 

човнів. Теоретично її сила та- 'ні мало пропагуються. Вони 
ќа, що вона може знищити не знаходять широкого роз-
найбільшу фльоту, яка зна- повсюдження. От у Залоріж-
ходиться в даний момент на .жі с спеціяльннй музичний 
Лт.чянтінському океані. 

В одній із розмов з журна-
лістами адмірал Теч заявив: 
„Океани з їх недосліджени-
ми глибинами — це пливкі 

— Клим'яга! 
— Я ображений! 

' — Але ж, Клнмоньку, та 
це звичайні, започатковані І ! ' .д ж у н5І І . і":_! . .1 Ц 0 Й Н О„ а Т 0 И 0 В И ; 
тобою, лінгвістичні вправи 
Клнмочку! Климчику! Кли 
мусю!! ‚крижаними просторами Пів 

ми підводними човнами, які 
j можуть надовго залишатися 
І під водою і пропливати попід 
і крижаними просторами "" 

ним. вище заголовком, і цю викладачів, 'кк зазначає Cv-
статтю надрукувала київська ілруненко, поз,начасться й на 
„Літературва Газета" (ч. 60). музичній осВіті в школах. Вп-

пускннки 10-річок не маюп, 
навіть елементарного уявлен-
ня про вокальне і хореогра-
фічне мнстецтвск Звідси і не-
вміння відрізнити погане BL-I 
хорошого. За доброю давньою 
традицією, "б р г анізаторамн 
хорів і оркестр на селі були 
вчителі. Автор антає: чояў ж 
зараз в учительських і педа-
гогічшіх інститутах не пе-
редбачено бодай коротких 
курсів з хореографії, музики 
і співів? 

Такі осяги національної, чи 
пак совстськоД нультутш по 
селах. А як ў`містах? Сутгру-
ненко наиіті. не пробує сягау-
ти в своїх мірісуваннлх поза 
межі села. Tf'f- погане щоііно 
прищеплюється ' рушниками 
національної.культури кому-
но-москвннами, а в місті це 

Якже ж не обурюватись 
У піснях „пошлі, примітніші 
слова, хирлява мелодія". І. 
Супрунеяко дас алярмуючнй 
п і д з а т о л о в о ќ ' д о своїх 
міркув а н ь : „Треба щось 
робнти!" „Не можна ж бо да-
лі терпіти поширення репер-
туару базарних сп івак ів . . . " 

Насамперед — мало хоро-
шнх пісень створюють ком-
позпторп і поети, — пише ав-
тор статті. — Проте й ті піс 

Пожди! продовжу-j — От: професор. Вгору: 
я. - Ия сама знаменита професориќ, п р о ф е с о р ч и к , 

Викладає оця якась Катери- j киця має ще й фундаментнль- професорко, п р офесоренко, 
на фон Найдгардт у своєму j ні назви: кітка-кішка просресорцьо... 
листі не гірше за нашого Ва- на означення жіночого роду і` — Вниз: п р о ф о с о р и щ е , 
снля Чапленќя, тільки не ро-(коцур — на означення 'му- професоряга, п р о ф е с . . . 

так з цього при- жееького роду? - . . . бельфер! 
воду хвилюєшся? - - І тепер, очевидно, від! — Впадасш в арґо! — зу-

— Чоловіче! — зідхнув'цих слів виведеш4 по сім різ- пннив мене професор Кисіль 
Та як ця ‚них форм! — зідхнув гірко тактовно. — А от візьмім вла-

газета попаде в руки моїх професор Кисіль. ієні імена. Наприклад: Клим! 
студентів, пропало все. Чо-j — Але ж само собою: кіт 
тирьох намовив в каледжі в:і- ќа, кітоньќй. ќіцюся. кіцюсь 

Впб-Іка. кіцюсінька, кітчище Л " г російській мові масмо.вчатн українську мову. ііпо-,ка. кіцюсінька, 
для того самого кота: кит лаѓяв. Полегші обіцяп. По Коцур. коцурнще, кЧ)Цурята-і 

Клгпі, Климище! 
— Протестую! 
—- Климун! 
— Протестую! 

Всміхнувся я. Не сила гні-
ватися, такі пестощі мовні 
слухаючи. І пофесор Кисіль 
усміхнувся. 

нічного бігуна, вдалося роз-
критіг нам ті можливості, які 
ми, прн допомозі щораз дос-
коналішого електроні чного 
впвінування. можемо контро-

— Господи, — кажу. — Та лювати и відповідно внкори-
як це зворушливо і 'просто! Істовувати у боротьбі проти 
Наче на електричному піяні в 0 ? г а " М и - " с к а з а в Т е ч - " , т , . і стоїмо приблизно напередод-грасш. Начо на телевізорі н і т о г о ^ п 
стаціі переключаєш. Ќрут-' Д } к е т о в н х ^ ^ - ^ ^0 в 1 л 
HJ'B: співають, ще: танцюють. 
Ще: сміються, повернув у сунули в тінь своїх пропелс-

рових побратимів, прийде та-
другу сторону: п ють, Ще: а с я м а з м і н а в боГ,овій фльо-
бються, ще: лаються. Та хіба -це важко? Тільки як отой 
секрет пані Найдгардт перс-
дптн, щоб дітей не страшила? 
Ну, російською мовою нехай 
уже й страшить. І ие мова 
де — а всього-на-8Єьото язик! 
А от наша мова, хіба вона 
не найлегша в світі? Тільки 
треба знати її секрет! 

Клим Пулька 

магазин. Сюдн нерідко звер-
таються керівники сільських 
клюбів, щоб придбати запи-
си пісень, частушок, танців. 
Що їм можуть залропонува-
ти там, коли з півтори тисячі 
найменувань пластинок є неї погане вкоренилось уже над^ 
більше як десять української І то глибоко. Супруненко волів 
музики. Важко знайти в та-}і не згадувати. Згадавши, як 

широко в Україні пропагують 

ті. її бойову вартість визнача-
тігме в найближчому часі не 
кількість, а якість, швидкість 
і засяг нищівностн". Як внхо-
дило б, ЗДА стоять напередо-
дні „зг}'щуввнвя" евосї бс-
йової потенції, і це дас заде-1 

руку їхньої переваги над во-.кадрів -— одна з серйозних 
рогами однаково як на сухо-.причин низько?музичноїкуль-
долі, так і на розлогих океа^турн. В Запоріжжі протягом 
нах. 

кнх магазинах ноти й тексти 
популярних масових пісень, 
танців. Навіть в обласному 
Будинку народної творчости 
немає збірника пісень, зібра-
внх і оброблених Лсонтовн-
чем та Лисенком, а він же по-
вннен бути настільною кни-
гою клюбного працівника. 

Далі пише автор: 
„У магазинах нерідко пра-

цюють люди, які не мають 
елементарного поняття про 
музичну культуру. У виборі 
та замовленнях пластинок і 
нот вони керуються міщансь-
кнм смаком, ідуть на поводу 
любителів „легкої" музики. А 
в результаті: забуття націо-
вальяого мистецтва певною 
паствною молоді 

Нестача к в а ліфікованнх 

І року готують 20-30 керівнії- міські мелодії 

чужу музику, не написав, що 
Цс один із :жсогЗів русифіка-
Ції, бо всі ці московські ро-
мансн і західньо-европейська 
легка музика мають слова в 
мові „старшого брата". Ви 
знайдете їх у писаннях укра-
шеькнх белетристів (коли на-
родна пісня — то по-україн-
ськи, коли ж,танґо чи інший 
романс, то обов'язково по-мо-
сковськн!). Згадаємо хоч би 
останню п'єсу А. Корнійчука, 
таку захвалювану і популяр-
ну в усьому СССР. Це — „Чо-
му посміхалися зорі". Терен 
Дії - місто, персонажі — ін` 
телігенти. робітники, міська 
молодь. Якщо співають не-са-
родне, то обов'язково ІІО-МОС-
ковськи! ТамЛ „Забити всж-
ипс лoбзанья' , і „Не і скутай" 
та інші. 

Такі то вечірні сільські й 
Н-внл 
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„СВОБОДА" ВЖЕ 65 РОКІВ ВИКОНУЄ ВЕЛИКУ МІСІЮ РЕЧНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ. ДОПО-
МОЖГГЬ ІЙГ1Ї ВИДАННЯМ: АНГЛОМОВНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТИЖНЕВИКОВІ" ТА ДИТЯЧОМУ 

„ВЕСЕЛКА" ПРОДОВЖУВАТИ ЦЮ МІСІЮ! ПОШЛІТЬ СВОЮ ДОБРОВІЛЬНУ ДО-
ПЛАТУ ДО ПЕРЕДПЛАТИ І ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА ЮВІЛЕЙНИЙ ФОНД „СВОБОДИ"! 

- ^ 

УКРАЇНЦІ НА 13-ій ВСЕАМЕРИКАНСЬКІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬНИХ 

СПРАВ 
Від 13-ти років відбувається 

така конференція у половині 
вересня (пам'ятка підписання 
американської конституції) в 
готелі Статлера у Вашингтоні, 
яку влаштовує осібна органі-
зац}я того ж імевн, покликана 
та зачартерована в Конгресі 
ЗДА.` що в 1952 році рівночас-
но назначяв день 17-го верес-
пя „Днем Громадянства". 

В тих конференціях бере 
участь коло ltOOO делегатів з 
цілої Америки.'Є делегати різ-
ного віку та статі, в останніх 
часах багато молоді з середніх 
шкіл та каледжів, а понадто 
в-д робітників, .учителів, свя-
щсників, адвокатів до профе-
сорі̀ в університетів включно. 
Публіка різнородна та цікава, 
а з огляду на це. що програма 
так уложена, Що крім рефера-
тів та дискусії с багато вільно-
го часу на музичні імпрези, 
оглядання виставок, складан-
ня вінків під пам'ятником Ва-
нтнгтона і т. п. Є отже багато 
часу на нав'язання знайомств, 
ДИСКІ'СІЇ в кулюаріх і т. п. 

І тому ці конференції, хоч 
вони „неполітнчиі", надають-
ся на те, щоб вислати на них 
якнайбільше делегатів. 

Хоч наших .делегатів було 
не багато, то деякі з наважні-
ІІПІМ наших організацій були 
заступлені, і на нашу скромну 
думку, українські делегати ви-
копали позитивну ролю. 

Були заступлені: УНС — го-
лова п. Дмитро Галнчин, УКК 
— голова проф. Лев Добряя-
ський (хвилево), а потім д-р 
Юрій Старосольський, УРС — 
голова п. Антін Батюќ і „Са-
мопоміч" — автор цих рядків. 

Коли візьмемо під увагу, 
що всіх учасників конферен-
ції. по вислуханні головного 
реферату, ділять на комісії 
(пересічно 30—40 членів'), а 
коли всі україноьні делегаѓти 
припадково попали до різних 
комісій, то хоч би вони не за-
бирали навіть участи в диску-
сії. тільки сказали, назвали ту 
організацію, яку заступають, 
то вже популяризувала б.нвз-
ву свого народу. Те саме ді-
сться і при спільних обідах, 
почорях, де всі представля-
ються взаїмно. 

Коли б на таку конференцію 
приїхало на 'слідуючий рік 
20 ЗО українських делегатів, 
то напевно вже першого дня 
псі делегати конференції бу-
дуть знати про українців, бу-
дуть про них та про ухраінсь. 
ќу справу, говорити. Сьогодні 
вже маємо сотки молодих, ін-
телігентних людей, що поіен-
чили американські школи, 
знають англійську мову та ще 
не забули про українські 
справи та проблеми, то мо-
жуть вони репрезентуватя ук-
раїнську справу, без огляду 
на те, чи це конференція „по-
літична" чи ні` 

Цього року тема' конферен-
цїі була незвичайно цікава: 
„Громадянство У світі, який 
змінюсться". Делегати були 
цікаві, як до тої теми підійде 
головний доповідач д-р Брвін 
Д. Канган, видавець журналу 
„Ди Крістісн Саснс Монітор", 
якого реферат нам роздали 
вндрукованнй. Б е з п е р е ч н о , 
там було багато глибоких ду-
мок, цікавих стверджень та 
пг)мічень, але, на нашу скром; 
ну думку, не дав він основної 

аналізи „теперішнього світ}', 
який змінюсться" та ясшіх і 
конкретних напрямних, яка 
відповідальність та які зав-
даннл лежать на амернкансь-
кому громадянстві. 

Він розгубився частинно то-
му, що мав небезпеку атомо-
вої війни та повного зяищення 
перед собою, та шукаючи шля-
хів порозуміння з червоним 
Кнтасм. Він ствердив, що в 
20-ому столітті с боротьба між 
2-ма книжками „Капіталом" 
Карла Маркса і ,,Ќатол оѓ ом 
Серса і Робука ., На його дум-
ку „каталог" цю боротьбу вн-
грас. Та пізніше старався до-
казати, що не розуміс під тим 
переваги матеріяльної, тільки 
„духовий триомф". бо вільна 
система вправаджус всі внго-
ди для людини, і це с пере-
могою духа над матерією. Та-
кі примірп, мабуть, не переко-
нали всіх учасників конгресу. 

На закінчення він апелював: 
„Ви та всі інші групи амерн-
канців. які репрезентують на-
шу суспільну активність, мо-
куть зберегти иас перед суд' -

бою старинного Риму. Я вірю, 
що ви це зробите". 

Другий реферат головного 
прокуратора ЗДА Вільямса 
Роджерса про проблему інте-
ґрації взагалі, а в цкільшщ-
тві зокрема, бу'в вцілості дру-
кований в американській прес:. 

Знаючи вже з досвіду попе-
редніх конференцій („Грома-
дяннн - виборець" 1056, „Ви-
моги миру" 1957), ми були ці-
каві, як розвинеться дискусія 
над досить цікавою цьогоріч-
ною темою. 

Поділено тему для улегшен-
ня дискусії на 2 частини: 1. 
Світ, який змінюсться; 2. Гро-
мадявяя, його відповідаль-
ність, завдання І т. п.). 

Поодинокі учасники пода-
валн, на їх думку', найважли-
віш: окреслення п о н я т т я : 
„Світ, що зміяюсдься" — на 
приклад: поступ науки Іопа-
нування повітряних просто-
рів), зріст комунікації, внут-
ріпшя еміграція, амернкансь-
кого населення (з вулиці на 
вулиці, з міста до міста, зі 
стейту до стейту) і так „дочі-
пали" слово до слова, а пред-
сідннк з приємністю впису`вав 
його на таблицю, мабуть у 
переконанні, що учасники йо-
го групи так обширно та гли-
боко схопили проблему хон-
ференції. 

А по боці „громадянин" 
(його відповідальність - зав-
даиня") вписувано: послух 
законам, співпраця з іншими 
громадянами, толеранція, кра-
ще шкільництво, підвищення 
кваліфікацій і т. п.. 

Це тривало понад 2 години, 
а автор цих рядків свідомо не 
забирав голосу, щоб в першій 
мірі вислухати голосів всіх 
присутніх, зорієнтуватись, які 
проблеми для них найважяі-
ші, та що б непотрібно не на-
кидати своєї думки, бо це не-
зручяо одинокому „чужинце-
ві" новому іміґрантові вису-
ватя тези чи проблеми, що 
часто зовсім чужі для амсри-
канської мснтальности. 

Та коли предсідннк (знайо-
мніі ще з минулорічної конфе-
ренції) запитав підписаного, 
яка його думка про ті справи, 
то цей подав у першій групі, 
як наїіважиіші проблеми, су-

часного змінливого світу фак-
тн: 1. Комунізм опану'вав ВМІЄ 
половину світу та працює 
день і ніч для опанування дру-
гої. 2. Винищує в корені поо-
дииокі наіюдн, називаючи їх 
змагання до волі та нсзалеж-
иости „націоналізмами та фа-
шизмами".. 3. Рівночасно під-
дсржус націоналізми азійсь-
кнх та африканських народів, 
поборюючи „імперіалізм" бі-
лої раси в Азії і Африці. 4. 
Пробудження кольорових на-
родів До волі та незалежнос-
тн. 5. Боротьба поневолених 
народів за залізною занавісок) 
за свободу. — А в другій гру-
пі:: 1. Зрозуміння нарешті 
американськѓо громадянина. 
Що часи ізоляціонізму скін-
чнлнся. 2. Пеін?дова роля ЗДА 
у світі та надія на неї понево-
леннх народів, чи вони того 
хочуть, чи, радше, ні. 3. Допо-
мога поневоленим народам І 
(приианменшс радіом у повіт-
pL а не обтинанням програми` 
„Голосу Америки" в ўкраїн-; 
ській мові) і т. п. 

Можуть собі читачі уявити, 
як ѓІ поняття та проблеми, хоч 
зовсім ясні та зрозумілі, зон-1 
сім не пасувалп до поперед-j 
иьо написаних на ЧОрнШ таб-1 
шці, однак прннаіїменшс від-1 

булась над ними обширна дн-
скусія, в якій була можлн-
вість деякі справи насвітлнвн 
та вияснити. 

А вже по полудні дискусія 
продовжувалась і коли кож-
ний делегат мав зреферувати, 
яку організацію заступає, її 
пращо та програму, то коли 
прийшло до ‚.Самопомочі", то 
треба було часто робити від-
ступ в історію та географію 
України, а при кінці дискусії 
ми вже дискутували проблеми 
прогульок за залізну равісу. 
культурних к о н т а ктів, сту-
дентської виміни, відношення 
до Китаю, мексиканських ро-
бітників У Колорадо, порторі-
канців у Ню Порќу, мандрівки 
чорних з полудня на північ іі 
труднощі з тим зв'язані, і час-
то'зверталися до підписаного 
з запитами, немов би експерта 
Іквсіх тих справах. 

Це ще один доказ, що навіть 
на „неполітичннх" конферен-
ціях можна порушувати „по-
літнчні" проблеми і треба бра-
іти участь у таких конферен-
ціях. 

Микола Цеико. 

В ДНІ 1-го ЛИСТОПАДА - ХВИЛИНА 
СПІЛЬНОЇЃ МОЛИТВИ 

(Кочунікат Управи Українся- кого Християнського Руху) 

В С Т У П А Й Т Е В Ч Л Е Н В 
У. П. О О Ю З У ! 

зеа 

Д-р Богдан О. ШЕБУНЧАК 
—^ ВІДКРИВ ^— 

ЛІКАРСЬКУ КАНЦЕЛЯРІЮ 
— при — 

229 Liberty Street BLOOMFIELD, N. 

Годишѓ прнЛнять 
2-4: 7-Й В СЕРЕДУ І в СУВОТУ 

тільки за попереднім зголоиіспнлм. 
Телеф.: Pilgrim 8-3535 

і . 

ПЛЯНУЙТЕВЖЕ ВІД СЬОГОДНІ свою 
УЧАСТЬ У 

ЮВІЛЕЙНІЙ ЗУСТРІЧІ 
„СВОБОДИ" 

В СУБОТУ, 29-го ЛИСТОПАДА 
о годині 6-ій аеечорі 

о залпі нового Українського Народною Дому 
` в Джерзі Ситі. Н. Дж. 

Євгенія ЗАРИЦЬНА 
МЕЦЦО-СОПРАНО 

виступить з концертами 
в АМЌЃІНЏ: 

НЮ ИОРК: СУБОТА, 
25-го 1958 р 

8НМ) ім`ч. 
жовтня 

Год 
TOWN HALL 

Форт.: Ѓомий САВІЩЬІСЦП 

1) Як відомо, УХРух орга-
ншус кожного року, оце вже 
ичетвсрте, хвилину СПІЛЬНОЇ 
МОЛИТВИ. 

2) День СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ, 
'як і минулими роками: 1 ЯЩ 
стопада. 

3) Осиовне намірення мо-
лнтвн залншасться те саме: 
Молитва за Переслідувану 
Українську Церкву та за від-
родження християнської У-
країпп. 

4) Хвнліша молитви таіс по-
думана, щоб досягти повної 
молитовної сдности — мі-
стичної сполуки украінців-
хрнстнян. Тому хвплияа уз-
гіднеиа (сннхровізоваяа) в 
цілому світі, щоб ми всі по-
молилися дослівно у тій са-
мііі мінўѓі. Хвилина назначе-
иа на 20-у год. вечора серед-
ньоевропенського часу. Ця 
година ваииіява для більшос-
тн країн Зах. Европя, в яких 
живуть українці (Австрія, 
Бельгія, Еспаиія, Італія, Ш-
меччина, Франція). 

Цій годині відповідають в 
інших країнах такі години: 

Україна — 22-га, Англія — 
19-та, ЗДА й Сх. Кавадй (Ню 
Поріс, Монтрсал, Торонто) 
14-та, Шикаго — 13-та, Лрс 
Анджелес, Сан Франсіспо — 
11, Ванкувер — 10, Аргентв^ 
на іі Бразилія (Вуейос Аіірес 
та Ріо де Жанейро) — І5, 
Сх. Австралія (Сиднем) — 
2-го листопада, 6-та год. ран-
ку. Інші місцевості визначать 
відповідно години самі. 

6) Молимося скрізь, де нас 
хвилина молитви застане. Мо-
лимося при праці, при від-
починку, в хаті, на проході, 
у -церкві, але моліѓмося всі 
і з одця час! 

в) Просимо поодияокі ор-
гавізаціі включитися в за-
гальняй молитовний похід 
організовано. Зокрема проси-
мо Проводн молодечих орга-
кізадДй про активну підтрнм-
ку звичаю, який входить у ло-
бов'язуючу традицію. 

7) Прнгадусмо і сторичне 
тло молитви: Вперше иолпт-
ва була організована 1955 р. 
в часі Акції відзначення Тра-
гічвнх Дат (25-літтл наміре-
ноі насильної ліквідації ЎА-
ПЦ і 10-літгя арешту' україн-
ськях католицьких Владик). 
Акція була загально - націо-
нальна і в веї включилися 
всі християни, без віроісповід-
ннх чи світоглядово - політпч-
нвх різниць, без огляду на 
соціально чи територіально 
походження. Таким чином мо-
лнтва сталася висловом вашої 

справжнім виявом молитви : 
Воже, нам сднДсть подай! 

В) Оргавіаувати наш молп-
товннй похід обов'язаві всі, 
члени й симпатиќн УХ Руху, 
але ми просимо причинитися 
до загальябсти молитви всіх 
українців - християн, яких пе-
реконаяь вони не були б і де 
BOJDt Не жили б. 

Управа УХРуху 
— — І -

ОПРАВДАНА КАМПАНІЯ 
(Закінчення зі crop. 2) 

і сиріт, для яких призначені 
головні фонди УНСоюзу, ко-
штом робітників, що при га-
зеті працюють, коштом тих 
кількох десятків співробітни-
ків і кореспондентів, багатьох 
з них уже на сќлоні свого ві` 
ќу, Що вкладають свос знан-
нл, сиііі розум, свос серце і 
свою душу в те, щоб піднести 
видання, а з ними ft спільно-
ту, для яких вони призначе-
ні, на відповідний рівень. 

Коли з кінцем минулого і 
початком цього року почали 
звільнювати деяких наших 
людей з праці внаслідок гос-
подарської рецесії, і коли ці 
люди писали, щоб ім прнпи-
ннли висилити „Свободу", бо 
їм тяжко за неї плати-
ти навіть ту маленьку пе-
редплату, то не було випад-
ќу, щоб з цих причин внсил-
ка „Свободи", була комуне-
будь прішинена. Коли хто ба-
жав собі „Свободи", а не мав 
чим за неї заплатити, то одер-
жував її безплатно. Кілька 
сотень примірників „Свободи" 
йде цілком безплатно для 
людей по всіх країнах світу, 

загальної туги за сдністю, Vi0 ці люди справді не мають 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

мрія. 
. Вечір, який закінчили тан-

ці, був 8C тільки повний без-
турботної вееелости родвнно-
го тепла і гармонії звуків але 
і гармонії думок. Ось — під 
час громадського збаіідужіккя 
вігростас цінна організаційна 
клгійна, що перечить наче б 
то дезерція з фронту громад-
ськоі активностя була пого-
ловнл. (Втікають, як сказав 
промовець - хорист п. Сена, 

Дітройт, Міш. 
Хор „Трембгга" готустьея 

до нових виступів 
Недавній початківець, сьо 

дні вже помітна мистецька ве-
лпчина. Таким с дітхюйтський 
хор „Трембіта", що, проісну-
впвпш щоііно півтора року, 
може похвалитись значнимн 
досягненнями і заслужено 
вживати прикметника „репре-
зентатнвннн". Виступи хору 
на маніфестації в сумну ПА-
м'ять голоду в Україні, на 
двох власних концертах (Ді-
тройт і Шикаго) та остаяньо 
на Конгресі Ліги Української 
Молоді та Профес. II. А. закрі-
пили за ‚.Трембітою" славу 
іѓ а правду доброго хорового 
ансамблю і здобули прнхнль-
ні відзиви критики. 

Очевидно, говорятв про хор 
„Трембіта", як „феномен", бу-
ло б виявом недооцінки маси 
проробленої роботи, яка була 
потрібна, щоб Із пів сотні слі-
ваків, хоч і як добірних та 
внроблсннх хористів, створити 
нову монолітну мистецьку о-
днн'нцю з розмірно багатим 
репертуаром. Треба було та-
кого диригента, як проф. К. 
Цепенда і такого організацій-
ного хисту, який має голова 
управи інж. Б. Сторожуќ. Тре-
ба було жертв у часі і в пра-
ці всіх учасників хору, їх ди-
сципліии і відданості{ для спі- них в Америці і вони стали 
BV, щоб заіснував стан, яким фанатиками спільного діла), 
сьогодні можна гордитися. — Частим недоліком налгих 

Як довідуємось хор готусть. У'станов с не зовсім дбайлива 

чим заплатити. Ще не було 
випадку, щоб батькам ўкраїн. 
ської дитини з Південної 
Америки, Європи чи Австра-
лії, які звернулись до „Сво-
бодп" з проханням висилати 
їх дитині „Веселку", але не 
мають чим її оплатити, було 
відмовлено у висилці. З лнс-
тів, що їх у зв'язку з цим 
одержує „Свобода", а через 
неї й її американські читачі 
va передплатники, можна 
скласти великий гимн потре-
буючнх і жадних вільного ук-
раїнського слова людей на 
честь американсько-українсь-
кої спільноти. „Свобода" і її 

Чя в таких обставинах і 
при такій своїй функції мас 
„Свобода" право звертатися 
до своїх заможніших перед-
платнпкін із закликами до-
плачуватн добровільно до ии-
жчої від коштів продукції пе-
редплати та складати пожер-
твн на її фонд? t чи це мож-
на назвати „жебрянйною" ? 

Кілька років тому Півден-
но-Кор є ії с ь к а . республіка 
звернулась до уряду ЗДА, 
щоб він допоміг їй додатно-
во кількома мільйонами до-
лярів. Для уряду Америки це 
справді була дрібниця, а про-
те сам президент країни, Д. 
Д. Айзенгавер, звернувся то-
ді до американького народу з 
закликом скласти цю суму 
добровільними пожертвами, і 
цим засвідчити свої симпатії 
для цілей, на які ці фонди 
були призначені. Подібну 
вартість мас й теперішня збір` 
нова кампанія на фонд „Сво-
бодн" і її видань. „Свободі" ду-
же потрібні ті фонди, які во-

ЮВІЛЕПШШ ФОНД 
...С В О Б О Д Р 

На цьому місці друкуємо імена 
тих ВІН. Громадян, що Щ шаь-
годи і;.") - рі ч ч я . .0 в о б о д и " 
надіслали свою добровільну 
д о и . і а т у до передплати та 
свою пожертву на її фонѓд та 
на фонд її видань: англомов-
іі їм ̀о „Українського Тифвевн-
ка" і дитячого журналу і.Ве-
селка", і потверджусмо з мо-
дякіно іик`оту одержаиві суми. 

С П И С О К Ч. 2. 

.. Т. Лм-диіювич. Ню Гейпеа 
на збирає, але усій нашій „ заяць, Ливдгурст 
спільноті і нашій українській М "' 

В. Кіи-тср. Маіггі'йіігяйд $ 
Вні`икипреосв. Арх, 
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справі ще більше потрібне вп. 
явлене добровільними пожер-
тпами зрозумікня до і)ідного 
вільного слова та виявлена 
такими пожертвами моральна 
підтримка для тих високих 
ідеалів, що їх наша вільна 
преса репрезентує. 

Таку і подібну аргумента-
цію можна було б продовжу-
ватн без кінця. Але, з повним 
признанням для загалу на-
ших читачів і передплатників, 
треба ствердити, що вони цю 
ситуацію цілком добре розу-
міють самі і доказують це 
найкраще своїми пожертвами 
на фонд „Свободи". Ці вияс-
нення 'подаємо для тих, хто 

цими фактами і аргумеи 
но зрушать життя Дітройтў в 
мистецькій лінії. З одного на-
тяку маестра Целендн ми A0'lB H 3 a H H H к р } м СВОго власти- тами ще не мав нагоди поз-
відалнся. що 100-членнии мі-1 - ч ж , -
шаючй Шіі 40-члснною о р-!вого призначення - служби наиомитися, щоб і їх переко-
кестрою зпрнсовується в даль- українському народові та ух- в а ж та здобути для тюї на 
шШ'Перспектігві"як здійснима І раінській справі - виконує j правду напіокллькоТ справи. 

також величезну харнтятивну {якою є збіркові кампанії віль-
місію, приклпдів якої не спи-J ної української прссп взагалі, 
сатн. а „Свободи" зокрема. 

Брандейдж оскаржує Конгрес у збільшенні 
федерального бюджету 

Дітройт, Мишнген. — Ко- щ 0 численні урядові проекти 
лишнін директор бюджету П р 0 зменшення федеральних 
Персівел Ф. Прандеіідж п р о - і в и д а т к і в у фінансовому 1959' ї. Новосад, Клдигіи 

5.00 
5.00 
с.оо 
5.00 
3.00 
6.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 

1:.-.її:.фпи:іі'нші'ї. КлнлаДѓгтS.0O Гіч'іплро)іііч. Ню ГНЬММ 6.00 
( ' . . І.і ІЛИ.ІГІ ДЛЛ-JKII СИТІ 4 ,00 
Я. І'влата, .Мт. г.-iii..p 4.00 
Г. ІІЄОор, ПІіч.лі.. 4.00 
А. .Мнхаіілоил, Метачѓв 9-00 
II. М. Г.ІГк-ль. Г.і-.іфпрд S.00 
Д-р Л. Ьлплч. Июверрі 3.00 
Д-р ЗІ. Лободиќ, Мейсом О. 3 0 0 
Р. Лнтинн. Іірукллн 8.00 
II. Олсфір, І"ачесгрр 2.00 
М. Иечай, Бостон 2.00 
ЛІ. Сапа. Фнладрлфія 2.00 

`робіќ, ( крічіткії 2.00 
I. І і.піііпчііл) ЛлмГл-риід 1 2.00 
II. Дуда, Вілдсор 2.00 
A. Тнмошук, Бріджаорт 2,00 

Ксршпіькмй. Ню Порк 2.00 
і. Г.лшіч. Фн.іаделфія 2.00 
B. Саюк, Нортгсмшчж 2.00 
В. Коцстко, Гомтреях 2.00 
I. Гоцніи-иь. ФяладАлфІв 2.00 

Карбііитяк. Филаделфів 2.00 
і Восю{жо, Фяладехфіі 2.00 
О. Днкушік, Фліит 2.00 
II. Савчишкя, Брукляя 2.00 
ї. Сндор. Асторія 2.00 
Т. Зборовськяй, Ню Г.рітрйн 2.00 
С. Шгу"31"4, н - І'ослтои 
П. Миаяр, Плсміи 
II. Игцл.іі.. Иуііслі.сг 
В. Шипі. Люлериг 
ІО. Кошсльияк, Гсмтрскк 
П. К'ппіі: Гн-рніі: 
О. КиШімч(ь, Сивтіяґтов 
В. Чсляк, Джерзі СИТІ 
М. Дудчак, Скреятоц 
Н Б.'іИ:ишК, Ню Порк 
О. Трктяк, Фіс`иідссіфК. 
A. Нойгебияр. Всроиа 
B. Любаѓ, НІккаго 
О . (`МІІЛЬ, 1ІІНІ .ЛИ) 
В. Ѓця. Дасррзі СИТІ 
И. Сибат, Трѓитон 

мовляв на річних зборах А- (р0 Ц і ( н е в у л и ухвалені в Кон 
тіГщо^шілиХоезді 'ял^с- їмернканського Інституту П у - ^ с с і тому, що Конгрес ди , , 
тю). — Факт, якого ствер- блічних пухальтерів і сказав, в н в с я н а п П х з полігпчного; в. KpMtosW^wS НюГвввев 1.00 

А. Ці мни. БолтЬіор 
II. Кортйко, Бруклии 
П. Гарбер, Фнлиделфіа 

2.00 
2.00 
2.00 
too 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0О 
2.00 
2.00 
2.00 
1.5(1 

дження викликало рясні оп 
лескн, це активна жертвен-
ність дружин хористів (тобто 
не тільки дозвіл іти на проби, 
але ще й прилиѓўвання, мов-
ляв: „не свій забути, що сьо-
годні проба"). — Ось надто 
буйна партійність затрачує 
свої гострі обриси в такому 
кояструктивяояу ділі, як бу-
дова і розбудова репрезента-
ційиого хору. (В Трембіті пре-
красно гармонізуіоть у праці 
люди різних політичних пере-
конань!). — Межі між новими 
поселенцями і тут родженою 
ґеяервцісю вирівнюються. (В 
„Трембіті" 7 співаків родже-

що Конгрес не допустив до 
того, щоб уряд Анзенгпвера 
зменшив був федеральний бю-
джет та ощадніше керував 
фінансами. Брандеіідж казав, 

становища (цьогорічні внбо-
рн) або тому, що Конгрес по-'1 

ФИЛАДЕЛФІЯ: 
СУБОТА, 

8-го листопада 1958 р. 
Год.: 7:30 вгч. 

TOWN HALL 
Форт.: Роман САВИЦЬКНП. 

ППЖАҐО: ИВДИЯ. 
5-го листопада 1058 р. 

Год.: 7:00 веч. 
Авд. НІКО.ТИ св. Мяколая 

При форт. К_МАСЛІРК. 

НЕДІЛЯ. ЮПВЛЕНД: 
10-го листопада 1958 р. 

Год.: 6:30 ш-ч. 
Lincoln HiRh School 

Форт.: Роман _САВІЩЬК1ІП_ 
ДТРОЙТ: НЕДІЛЯ, 

23-го листопада 1958 р. 
Год.: 6:30 веч. 

Український Народігав Дім 
(вул. Марііи). 

Форт.: N- GIFF0KD. 
Передпродаж квитків в иашнх 

КНИГАРНЯХ 

т^т^ 

ся до виступу в Лянсіягу ха 
університеті для амерпканеь-
кнх і різ^онаціоаальних сту-
дентів, як теж приготовляє 
пслнкнй власнип концерт. 

Доказом не тільки хорової 
пов'язаиости хористів була 
перша товариська зустріч їх 
і їхніх родин та малого гурту 
гостей в „Українській Хаті" 
21-го вересня ц. р. При спіль-
ній вечері сказано чимало про 
tv, що відноситься до праці 
хору і майбутніх пллнів та 
потреб (С. Луцький по аи-
глінськи, В. Несторовпч, ГОЛО-
ва Б. Сторожуќ, б. ініціятор 
хору Дигдало, представник У-
ККА С. Крупка, член хору Я. 
Сена, днриг. К. Цепенда, опон-
зор П. Крупка). Неспод!вак-
кою була дальша програма 
зустріче Показалось, щоТрем-
біта мас вже й зачаток влас` 
ної мандолінової окрестрк (пп. 
Вінар, Кузьмин, брати Круча-
ки, Сем Мілс, Цісарук { діѓриѓ. 
Цепенда), яка представила 
авднторії свій початковий ре-
пертуар. Коли Ж прилучився 
до неї ще й вокальний квар-
гст (пп. С. Панасюк, В. Ќос-
сак, 3. Кручаќ, О. Варѓќів') з 
двома прекрасно виконаними 
піснями (Як ніч м'я покриє і 
Оіі люлі, серце) захоплені 
пряявні зрозуміли, що Трем 
біта — це в майбутності же 
тільки могутній чоловічий хор. 
але об'єднання музично - во-
кальнвх ансамблів, які поміт-

постава до власного архіву 
„Треягбіта" зразу подбала 
яро ц ѐ, стараючпсь деякі е` 
пЬоди з нраць хору схопити 
наігіть яа фільмову ллшісу. 
Такий документальний звуко-
ВИЙ фільм тгрнявні мали змо-
ѓу огляяути під час згадано-
го товар, вечора, де він був 
'висвітлений. Навіть музичну 
оцінку в „Свободі" ОДНОГО 
концерту трембітя н можна бу-
ло побачити на фільмі. Та н 
сам цей вечір був сфільмо-
ваяин. 

Відома річ, що мистецькі 
ансамблі пслгребують опікунів. 
Двох таких спонаорів бачили 
ми під час вечора. Це пп. По-
сиф Крупка і Василь Шаяай-

да, як! чим тільки можуть, 
стараються помоѓлѓ. Щоправ-
дв найкращими спонзорами с 
самі члени хору. М. L власним 
коштом нони пошили собі од-
накові смокінги, і тим під` 
яищилп зорову к'расу писту-
піп. Проте нема сумніву, що 
„Трембіті" придався б бЬть-
пшіі гурт друзів, які морально 
і матеріально підтримали б її' 
в дальшому мистецько - орга-
нізаціі'шому розвоові і в пля-
нах. З одним !з таких п.ілніп 
зрадився диригент перед ан-
тором тих рядків: пбратн хо-
рястів в оршіипльяі гуцуль-
ські Строї. Але для ці.ого по- і 
трібні гроші 

Під кінець згаданого вечора, 
з'явилось у ролі гостей 12 но-
вих калі'Л`ян з п. Гр. Китас-
тим на чолі. Пишемо ‚‚нових", 
бо вони тепер включилися в; 
.‚Капелю Вандуристів" і піль-
Mynf участь у заловіджених 
тепер концертах і в виїзді до І 
Европи. Зустріч капелян і І 
трембітян була сердечна. Це 
вітались і ІОІ гились мисѓці з 
мнстцямн, ц яких однакова ме-
та: пропагувати красу ўкраїн-
ської пісні серед своїх і чужих. 

В. Несторович 

просту не розумів значення і 
цих проектів. Колишній голо-1 
ва бюджету нарікав на висо-' 
ќі федеральні, стейтові і місь- І 
ќі податки і пропонував, щоб 
одна агенція збирала подат-
ки і щоб їх розлоділювано між 
окремі щаблі адміністрації. 

' Ранішѓ проголошено 

Р а з о и 

$ 29S.50 
t 157.30 

9 431.00 

Читайте українські к н я ж к ч 
п̀  г а я т і , Оо часто Читаний 
псде до п р о с в і т и , а просвіта 

- - і^ сило! 

ВПИСИ до балетної шноли 
під мпстецькяМ керівництвом 

ВАЛЕНТИНИ ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ 
—^ продопжено ^— 

до КІНЦЯ Ж б В Т Н Я ц. р. 
Уиоі}ини пріШнкття: 

НАЛіглНЗОНЛІП і під 0 до 17 років) 
IK TVrilllin ІІ'ЛЯТ. 

ІЮЧАТКУІМЧІ інід 7 до п років) 
її піїт а;иіпібств. 

ВІПІСИ: по телефопі TW 7-ООКЗ або 
кожної (ЛІ .̀(ГГИ — під 11-ої до 2:.ЧЛ оо йол. 

Домівка ОДВУ — 20 St. Marks РІ. (И-мп пул.). N. Y., N. Y. 

В НАШІЙ КНИГАРНІ 

,Г^Єї^?^Єї^4У^Є^в^Й5^К^Г^г^ r -^^t - ' 

Д-р Іван і Володимира СОРОКА і 
Богдан і Іванка КОЗАК 

п о в і д о м ЛЯ ІО Т І. В 
Іісю Рідню І Знайомих, що J 

. В І Н Ч А Н Н Я ЇХ ДІТЕЙ : І 
ХРЙСТИНИ і ІГОРА КЕВУЗИНСЬКОГО 

— відбулося І 
дня 18-го ВЕРЕСНЯ 1958 р. — в ГАРТФОРДІ. j 

Адреса: J 
STANDISH - COTtAdfeS t 

Stainlish Roatl, Coventry, Conn. ^ 

-r^ МОЖНА НАБУТИ -;: — 

АЛЬБОМИ ПЛАТІВОК 
НАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 

ім. Т. Шевченка 
АЛЬБОМ ч. 1 — 6 великих платівок, 12-

цалевпх, дир. Г. Китастіц"і $ 12.00 
АЛЬБОМ ч. `і — 6 10-цалевнх платівок, 

Дир. В. Божпк 9Л5 
АЛЬБОМ ч. З —' 4 10-цалевих платівок 

(коляди) і 
АЛЬБОМ ч. 4 — 9 30-цалових платівок, 

Яагранин з часів концертної поТздкя 
Капелі по Америці і Канаді 

6.50 f І) 
џ 

12.00 Щ 
АЛЬБОМИ мають гарну мистецьку форму і бу-

дуть для кожного великою розрадою. 
џ 

В А ПОШТИ В ореѓл. їќм і опанувати! — 
долучати 75 центів під кожного Альбому. 

Належність жадсвлатя чехами або пошкоиями переказамв. 
"SVOBODA" 

Р. О. Box 346 Jersey City 3. N. J. 



Зі Спорту 
СГЇ ЬЛИЗЛБЕТ — го.мл 

В минулому ослоні Сіп. і:.ні 
паоет не вив'язала- л так світ-
ло із своїх завдань, бо анлн-
швласл ані на шостоїіу ми ЦІ 
стеитопої ліѓк Ню Д ж е р з і 

Як відомо Січ, Елизабет, ки-
.-.нсь поребува.та завсіди в пер-
ш д х рядах табелі п горі, а 
тепер навпаки, бо а ж в третім 
ряді з долпкп. В чому вина? 
Частинна вина ўпранії, ній 
таќ часто змінювала змагунів. 
які ' н е б у л и ніколи зіграні. 
Брак тренінгу, щ о б у в немо-
жлпвин на місці, бо змаѓўни 
Січ і .були а ж з трьох стеатів 

Першою програмою Січ не 
ї`мќ: амеоірювлтнся, а навпаки, 
з досвіду перших змагань 
оратися' До роботи, а тоді вн-
слідн напевно будуть в ко-
рнсть Січі. 

Склад Січі: К. ГЄВКО М. 
ІІ.ітн-внч. С. Лк}Так, В. Мар-
чук. І Маланчук, М. Олійник, 
В. Марќусь, Р, Гараснм, М. 
Клоків. А. Алоксандровнч, М. 
Алокеяндровнч, А. Лусіо . 

Полодпмнр Заблоцький 

ТЕНІСОВІ і)( ТАНКИ 

В двох містах Пенсилвеніі 
в ідбулися ЦИМИ днями дві ое-
танні тенісові імпрези, які ма 

Подруге, Січ в більшості гра- буть закінчать теніеовнй се-
ла чужинцями, а своїх час- зон в З Д А , коли н е рахувати 
То бракувало. Відповідь Улра` і внутрішньо - клюбового тур-
в я ‚‚нз приїхали", а в ч у ж і ш - ' н і р ў КЛК. який відбувся 12-го 
ців не помічалось великої жовтня під час зустрічі чле-
жертвенностн . Січ Е л и з а б е т н а КЛК на Союзівці. 
В новому сезоні виступає май- J У Фпладслфії, завдяки ста-
ж с зі своїм складом, з а ви-
нятком олого б р а з илійця 
Лусія. 

В н е д п ю 28-го вересня Сі̂ { 
Елизабет розіграла перші 
Літові змагання з Італійським 
Клюбом Рома. У першій півгрі 
Січ не видержала у змагав` 
наќ зі швидким та добре зіг-
раяпм Італійськіѓм клюбом і 
віддала зараз на початку дві 
тоЧки для РОМИ. Січ програла 
зависоко 2:5 для Роми. Вн-

ранням невтомної пропаґатор-
кн теніса на'герені цього міста 
між нашою молодю. паш' Ан-
друсів, відбувся в Гантінґ 
Парку — показ тенісової гри 
прн %`часѓі чемпіона юньйорів 
східньої Пенснлвенії н а твер-
дих кортах. Згаданий чемпіон 
розіграв кілька показових 
партій, пеі№магшочн, м. ін., 
учасника турніру КЛК і У. Н. 
Союзу на ,,Союзівці", Юрка 
Савчака, який в цьому туриі-

елід міг бутп інший. В Січі' рі з ійшов до чвертьфіналу. 
бракувало точніших стрільців. 
Першу половину л{ювадила 
Рома з д у ж е . скорим темпом 

Американський чемпіон ю-
ньйоріи показував засади гри 
досить численно зібраній на-

0:4 в свою користь. В другій і шій молоді, яка прибула, не 
половпн: гри у Роми поміча- зважаючи на прикру холодну 
лась перевтома". Січ почала за - J погоду. Доказ , щ о теніс мас 
граватк краще так. Що в 651 добре підґрунтя у нашій, „фут-
мінуті Лусіо стрілѓи; перші BQ-ібольнін" ФнладелфЦ і тигі 
рота для Січі. Рома исрсхо- j більше зас`луговўо на иідтрим-
дать до сласної оборони. Кіль- 'ќу батьків невтомна праця па-
ка хвилин піапщіе Марчук І ні Андрусів. Треба сподівати-
здобувас другі ворота і вислід іся що на друпій рік вихован-
БЖС да кінця залишаќться l!:.")jicii п. Андрусів візьмуть участь 
в'користь Роми. Цьолко BWbjy змаганнях юні.Гюріп, хлоп? 
час мав повні руки роботи, j ціні дівчат, на турнірі УАСЦК 
Склад Січі це був т а к т і злий, j і КЛК на „Союзівці". 
бракувало тільки зіграиня. 1 В столиці Пенснлвенії, Га-

I риобургу. відбувся вже вдруге 
— — — — — — — — — — — І " І і туиір()И)(п турнір за чашу інж. 

ЇМ. Лспкалюка. в якому пере-
Імогу вже вдруге здобув п. ІО-
ірій Куичннський, сднний у-
j часник турніру з-поза інжс-
Гдорськоі Фірми інж. М. Леѓгка-

- N O ORDINARY ЬиММЕГСЧдЩќа. ц а
 !

ц е „ Љ первмдгл 

MOVIES— ТНІ -АТКК 

Під СЬОГОДНІ по І ЃЯ'ТІ ПІЦ! 

п кольорах. 
Повная вкції і романтики 

AMERICAN T H E A T R E 
3rd М., bet Aves В A C,"N VX 

Tel - ГЛ 8-6S75 

in- прийшла її. Кунчнвсьќому 
jнадто легко, бо про виграну 
‚рішала в цьому році в ж е не 
'лише кількість виграшне сс-
ітіи і геймів, тому, що, ‚перша 
ічвірка змагунів мала, включ-
і но І переможцем, по одній гго-

ЗлІва на право стоять: М. Галів, Н. Пацлавський, О. Слун-; 
чннськнй, В. Демчук, .4 . Лепкалюк (з ч а ш о ю ) , І. Марганець ' 

і переможець турніру, Ю. Купчшіськнй. 

разці. Таким чином. Юрій К Ў ' І Т О н е сподівався такого вислі-і 
пчннськип. урядовець стеито- ду , х о ч н а в і т ь ки їв не був у 
вого уряду Пенснлвенії, син 
нашого відомого письменника 
Романа Купчннеькогоі отрн-
мав вже вдруге перехідну на-
городу інж. її. Лспкалюка. 

свосму сильному складі. Г р у ' 
почав Київ і в ж е в першій j 
хвилині ворота Тигрів були в{ 
небезпеці, але замість з п'ять 
'метрів пустити легко м'яч в 
сітку, то самопевний себе Л.` 
Лозовий пустив сильним стрі-
лом понад ворота. Ц е могло 
змінити цілу гру. А л е з а 5 
хвилин Тигри перейняли іні-

Д р у ж и н а копаного м'лчяіцілтиву над м'ячем і заволоді 

. .ТИГРИ- ПЕРШУНОМ 
МІІІНКСОТІІ 

Тш-рн — Київ 5:0 . 10:0 

‚Тигри" при осередку СУМА 
в Міннеаполіс, розіграла 12-го 
жовтня ц. р. мистецькі змагай-
ня проти української д р у ж н -
ии Київ і вирішила їх у свою 
користь 1 0 : 0 . 

Великим 'бажанням Тигрів 
було виграш ці змагання і за-
кінчитн 1958-го року сезон бел 
ні однісї програної. Це с ве-
ликна успіх і доказ, що Тиг-
ри мають у своїй одннадцятці 
змагунів. товариське співжит-
тя. пошану один до одного й 
бажання перемоги, яка прнно 
сить славу 
Міннесоті : 
містах З Д А . Також велика з а 

ли площею. Короткі низькі 
подачі дали свій наслідок. 

Нема д е правди діти, але 
Степан Павляшиа . був нан-
кращнй на площі. Т а к о ж в 
Дуж`е добрііі формі були зма-
гу іш: Коноплів. Чіхрай, П е -
терчіні і Вочак. Велика шко-
да, щ о М. Миќўляќ н е брав у-
частн в другій половині сезону 
з причини операції. В ін та-
кож с асом Тигрів і найкра-
щнм ліво-криловнм в Міние-
соті. Ворота з д о б у л и : С. ТІав-
лишин Ь, М. Петерчіні 2, В. 

для українців в Коноплев, М. Павлншпн і К. 
навіть по інших Чіхрай по одному. П е р ш а дру-

ж н н а Тнгрш мас таких зма-
слуга належиться оссредковК гўнів: В.Ванновський, С. Па-
СУМА в Міннеаполіс. лкніі. не цлншин, М. Пявлшпнн, С. Вов 
зважаючи на різці перешкоди. 
доклядак всіх зусиль і грошей, 
щоб задержати українську мо-
лодь при українстві. Спорт на 
торені Твін Ситі причинився 
багато в цьому напрямку. 

Змагання з Кновом проходи-
лн в дружній атмосфері, лише 
великою несподіванкою був 
результат самих змагань. Ніх-

іак. Т. Гаврнлюк, Е . Чанѓ, В. 
Коноплів. М. Павлишнн і К. 
Крамарчук, К. Чіхрай, М. Пе-
тсрчіні. М. Миќўляќ і резерво-
ві II. Буннк і М. Павлишнн. 
Д р у г а д р у ж и н а Тигрів мас та-
кож тринадцять змагу'нів, але 
на жаль вона зайняла остан` 
нс місце в першій дивізії. 

М. Крамарчук 

Совєти затаюють долю 11-ох 
американських летунів 

Моѓќва. - У своїй ноті з і причини. Совсти на цс взагалі 
минулої п'ятниці 16 ц. м.. п е - І н с відповіли, а тепер утреть 

Д і н е м о с я с у м н о ю в і с т к о ю , 
щ о в с у б о т у , 1 8 - г о ж о в т н я 1 9 5 8 р о к у 

н о м е р н а г л о , 

Н А Ш і і А і і д о Р О Ж Ч З Ш М У Л ; І Б А Т Ь К О , 

ІВАН КОЛТОН 
н а р о . и к с і і ш і в Г .?уб ічку В с л . , п о в . Тернопичь, Зааи У к р а ї н а . Д . 

З А У Д О К Ш І І А І І А Љ Ч Х И Д А в і і п р а в и т ь с я "џ Ї Ї О Н Е Д Ь Ю К 1 
В Ю Т О І ' О К , 2 0 - г о і 2 1 - г о Ж О В Т Н Я 1 9 5 8 p . , о г о д . 8 - ій веч. , в nojt-
з а в с д е т й Т . Во . і Іниі — 123 Іст 7 -ма в у л . в Н ю Н о р к у . г 

П О Х О Р О І І В ідбудеться в С Е Р К Д У , 2 2 - г о Ж О В Т Н Я 1958 року , 
о ю д . 9 : 0 0 р а н о , з ц е р к в и св . Ю р а — н р и 7-ій в у л . в Н ю Н о р к у , н а 
іилпггар К а л ь в а р і а 1 . 

B P I I L V Й О М У П А М ' Я Т Ь ! 

, Г о р е м п р и б и т і : 
, Д р у ж и н а — А І І Н А 

і с и н — З Е Н О Н 

48 Е. 7th S t 
^ New York Cttir 

Т А і OR 33550 
1 ДГЕЛШАН', ,

І
, в ічне п е р о . 

Р О З Ш У К И 

Анастази КОНД^и'ЕВІІЧ, 
а Дому ЕІЛЕЦЬКЛ, пошукуо 

брата Нгтра БІЛЕНЬКОГО, 
сестру -ВАСІІЛІШ 

(що. була в` монастирі), 
тітку J C B A B U I I K I I C , З дому Ма-
зурка, — всі - з і ` села Буянець, 

пов. Жовква. Писати: 
МйхаАл'о БАСАРАБ 

310 Williams S t , Slatington,. Pa. 

Р О З Ш У К И 

В Ню Йорќу відбувся 14-ий Літературно-
ІУ!истеи,ьний Ярмарок 

Цю Порк. — В суботу 18-.::нції (Прелюдію, Е т ю д і Пое-
го жовтпя Український Літс-
ратя)но-Мнстецькніі Ќ л ю б в 
Ню Порќу в нлаштував в залі 
Джуньі іор Гай Сќул свій в ж е 
14-ий Літературво-Мистець-
кнїі Ярмарок. Програму запо-
чаткував іи?д. Лев Лепкий до-
повіддю про львівську боге-
му. Після того співачка ню-
норкської оперн пані Марія 
Лисогір відспівала одну піс-
нго Франка-Степового, і дві 
композиції М. Гайвоікжсько-
і`о. Ярослав Грнневич чнтая 
свої власні „Львік'ькі вити-
нанкн". а Юрііі Лаврівськин 
виголоснв мелодекламацію — 
вірш Р. К%тічннського з музн-
кою І. Соневнцького. Відомий 
композитор Володимир Гру-
дии відоѓрав три свої компо-

м у ) . У другій частині пп. Ва-
лл Калин і Іванна Кононів ві-
дограли скеч Ікера „Несподі-
ванка", Микола Понеділок 
читав свою власну гумореску 
„Про сьогоднішній Львів". 
Згадувана вже пара Валя Ка-
лнн і Іванна Ко`нонів проспі-
вала .музичний монтаж з му-
знкою Ірини Чумрвої. Прог-
раму закінчила відома трійка 
з колишнього Веселого Льво-
ва Ліза ПІашарівська-Чспіль, 
Марія Лисяк і Юрій Лаврів-
ськин, як'а вистітіала в „сво-
сму репортуарі", і яку пред-
ставнв nv-бліці п. Олег Лисяк. 
Лќом пан ьювали пані Лідія 
Пульба і п. Ігор Сонсвицький. 
Публіка щиро вітала внко-
навців. 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о 
С о ю з у 

MISCELLANEOUS 

ОЩАДНІСТЬ... це добрий 
звичай для молодих і старих 

Зачинайте вчити Вашнл дітей ощадиостн з наймолод-
пшх років. Покалсіть їм, як заопдаджуаатн центи, ніі:-
лі fi дайин і потім відкрийте для них банісове кон-
то — TJT. Візьміть їх з собою, коли прийдете до иа-
шого ба іту і скажіть їм, щоб самі склали свою ощад-
ність на свос шддниче конто. Вовн будуть тішитися, 
коли бачитимуть, як цифри на їхній книжечці — 

ЗРОСТАЮТЬ через регулярне ощаджування! 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

Montgomery at Washington St. 
ф Jackson at Wilkinson Ave. 
m Central Avc. near Bowers SL 
9 Pavonla Ave. at Grove St. 
' 4 0 Journal Square 

Відкрито: 
' а ПОНЕДІЛОК вечором 

Member Federal Deposit 

IN BAYONNE 
9 Broadway at 23rd Street 

IN OUTTENBERO 
'G#Ui St. at Bergenllae 

IN HOBOKEN 
'Rtvcf at First SL 

Від}фпто: 
џу и'ЯТНИШО 
Insurance Corporation 

Ave, 

ррданііі американському амба 
садорові у Москві Яевеллн-
И(̂ ВІ Томпсонові, совстський 
уряд в рішучому іі арогант-
ському тоні відмовився подати 
будь-які інформації про долю 
11-х американських летунів з 

ліѓана, якніі нібн-то ію.;бнвся 
по СОВСТСЬНОМу боці соім;тсько-
тзт)ецького кордону ще 2 вс-
ресня ц. р . Совсти твердили, 
що вони "г.нлі`шілн розбптніі 
американський літак у відда-
лі 35_мнль на північний ::ахід 
від Кривѓші у Вірменії та що 
віднайдено шість тіл убитих 
летунів. Згодом їх тіла Сопѓ,-
ти передали американському 
преіставннкопі на турецькому 
кордоні. Однак тим літаком 
летіло 17 летунів. З Л А висла-
л и в цій ѓправі до Москви вж'-
кілька нот з аапнтамн про до-
л ю ЛЄТІ`НІВ т;і з просьбою, 
щ о б допустити американських 
представників на місце ката` 

рішуче заявили, що їм „нічого 
не відомо" про решту 11 л їяу-
нів, а яісщо — мовляв — ро-
динн тих летунів стурбовані. 
то хан мають прстенсцо др а-
мернканського ут)ялу з а вцсц-
лання літаків на совстеьку те-
риторію. В амернканськуі 
пресі появились були вістки, 
що совстські віііськові лі`гаќ)! 
перехопили були той амєрн-
канськнй літак у прикордон-
нін совстсько-турецькін 'слгу-
зі і свідомо загналн ного в 
глиб совстської території і 
там його аістрілнли. С адога-
дн. що або большевнкп оцілі-
лих американських летунів 

`а`рештуваліь й запроторплп J' 
віддалений кацет, щоб вони 
не могли розкрити тайни тісї 
кптястро^ш, або, щ о місцеве 
населення, постійно під'юджу-
ване проти ,.імперіалістичних 
шпигунів", злінчувало лету-
ніп і большсвнкн не хочуть 

Англія відкличе свої війська 
з ЙорданЃі 11-го листопада 

Аммця. — Офіційно прого- Сході, сформульовані, як „по-
лошено, що 11 лнстонада ц.р. 
від'їдў`ѓь з Пордації всі англін-
ські війська, які прибули т%тін 
1 7 липня ц.р. на заклик ко-
роля Гухсеііна. щоб боронити 
загрожену самостійність Пор-
данії. Х о ч а англійських військ 
не було там багато, бо всього 
несповна 4,000 вояків, зде 

строфн, щоби перевірити її признатись до тісї події. 

Роифеллер проектує стейтове медичне 
соціальне забезпечення 

Саратоґа Спрінґс, 11. П. — ратн собі лікаря, і що зовсім 
Республіканський кандидат ,не мусіло б погіршитися від-
на губернатора стсйту Нелсон ношення лікарів д о пацієнтів. 
А. Рокфсллср промовляв на - Соціальне лікарське забсзпс-
респу-бліканському прнйнятті чення мало б оплачувати тго-
І заявив, що якщо його внбе- бут в шпиталі і лікування 
руть на с т а н о в и т е губернп- умово хворих. Воно мало б 
тора, то він запросќтўо, щоб давати винагороду лікарям і 
кожний робітник був т а к о ж , медичному персоналові. Ц е 
забезпечений на те, щоб на забезпечення мало б бути ва-

івипадок недуги міг мати б е з - ( ж н е і під час безробіття ро-
I платне лікування. Це нове бітників. Стекѓові легісллту-
забезпсчення б у л о б подібне рн мали б даваѓв фінансові 
д о забезпечення, яке на ви-1 допомоги міським - управах, 
падок надути дас хворому ви- щоб могли впровадити це сс-
нагороду. Він казав, що за- ціяльне лікарське забезпечен-
бсзпсчені мали б право внбн- 'ня. 

середня агресія". Проте, па-
нус переконання, п ю Цаесер 
говоруватнме у с н у обіцянку, 
дану генеральному секрета-
ві бб 'сдцаних Націй Гаммср-
тклдов і , що після відк.іиі^і 
англо - американських військ 
з Порданіі і Ливану він шану-
ватиме резолюцію Об'сднаннх 
Націй з 21 сорпня про поша 

НЮЛГК, Н, Дж. — Т-во 
„Чориоморськоі Січі", Відд. 14, 
подас до відома, що Місячні 
збори відбудуться . в середу, 
22-го Жовтня 1958 p., — о год. 
7:30 всі., в Січовім домі прн 
Б08 — 18 Бвеню. ПросВться 
ч леї tin прибути та вирі вал ти 
свої залеглосП. — М. I t Отрок, 
сскр. 

більша` парашуотистів. проте І нуваикя арабськими країнами 
вони стали гарантом безпеки j сувсренности всіх існуючих 
проти можливого державного j арабських держав. Англійсь-
иімах'у нрнхнльників сгппет- ќі віііська з Йорданії частнн-

но відлетять До Кенії через 
порт в Акабі і Аден, частик-
но повернуться н а Кнпр. О-
держаао вже дозвіл від дер-
жав, понад які буде відбува-
тнся перслет тих частин. Аме-
рнканські віііська приспішено 

ЛИСЌІ'ЛІ СІЃП, II. Л'ІК. — 
В-во св. 1. Хрестителя, Від. %70. 
повідоиллс. що. Збори 'відбу-
дуться в четвер, 23-го жовтня 
1958 p.. о год.' 7:30 веч., в УН-
Домі при Фліт вул, ріг Оклянд 
Квс. Просимо численно прибути 
та вирівняти членські вкладЌи. 
— Т. Гіль, Т. Баран; Островсь-
кий, рек. сскр. 

T A F T # O P A Коал. — Ўпрана 
В-ва св. L Хрестнтеля, ВІД. 277; 
повідомляє, що Місячні збори 
відбудуться у п'ятвиїро, 21-го 
жовтня 1958 p., о год. 7:30 веч.. 
у домівці Укр. Лл$ор. Горожан-
ського Ќлюбу при 51-53 Ваит-
мор вул. Проситься членів при-
бупс ив, збори, бо с дуже важні 
справи до обговорення. Просн-
мо привести особи, що ще` не с 
членами ЎЌСоюзу. - В^тьків-
членів УНСоюзу, які не . с ПЄ' 
рсдтілатвшсамИ: дитячого жур-
налу „ІЗесеака", просимо перед-
илачувати цей журнал для сво-
Іх дітей: ПсоднхокВ число, як 
пошіаові. мас секретар Відділу^ 
Тих членів, які не платАть сво-
Іх вќладоќ і заллгають з одла-
тою вже кілька місяців, Управа 
остерігає перед суспендутіан 
ням. — Управа. 

сьќого президента Нассера з 
.іого активною підтримкою. 
Йорданські політики — ко-
Яентл'с преса — дивляться з 
журбою, чи після відходу ан-
ѓлійськнх військ за якийсь 
лйс не повторялч'и давні 
підривні дії на Середньому І від'їздять з Ліѓвану. 

Розбився великий совєтський літак 
всі згинули 

ГЇЇІГМ Че найбільш корисний 
І І І І Ш : дарунок до КРАЮ! 

В И С П Л А Є М О по Е В Р 0 1 Ш . 20% 
з н п ж к в 

Москва. — Найбільший у 
ішвільному совптському лс-
тунстві ракетний літак ТУ-
104 впав в минулу суботу 18 
ц.м. б іля містечка Канаш за 
4100 миль на Схід від Москви 
і похоронив під своїми руїна-
мн всіх членів з а л о п і та 6Гі 
пасажнріа . Між НИМИ було 
1 6 комуно-кигайських „njKi-
міяснтів" : -19 чужинних вури-
стів. ТУ-10-1 моисе везти 70-
8 0 осіб. Цей літак летів з 
Пойпінгу д о Москви. ТУ на-
званий у честь його конст{)ук-
тора Андрса Ніколасвічан Ту-
полева, який за це. разом з 
ІЏ своїми співробітниками, 
дістав в 1052 році „Сталінсь-
ку нагороду" 150.000 рублів. 
Т У Ш . привіз до З Д А совст-
ського міністра Анд рея Гро-
мика і амбасадор'а Міхаі.та 
Мпшнікова, але англіііськин 
і французькяіі уряди заборо-
чкли тпм раќ'тним еовотгь-

іиім літакам осідати на лсто-
вніцах під Лондоном і Парн-
:ком з ` jTjani н а страшний 
іук , щ о ііого роблять. 

ІІОЛЩІІСТ З А С Т Р Е Л І Ю 4 
ОСОБИ В Ц Е Н Т Р І П Ю ` 

ПОРЌУ 

Ню Гїорк. — Команда ню-
йоркстької поліції шукас мо-
тнвів, чому Зб-річний полі-
цист, який не був в службі , 
в неділю 19-го жовтня, застрс-
лнв у барі 4 особи, куди він 
зайшов в 2-ій годині по пів-
ночіг Після злочину поліцай 
Д ж е й м о с МекДермотт втік на 
вулицю і добіг із 53 вулиці 
д о 55 вулиці і 8-ої евню, де 
двом поліцистам вдалося йо-
го пораненого роззброїти. Га-
дають, що він збожеволів, бо 
минулого року був в автовііі 
катастрофі, і його боліла го-
лова. 

СтаваЯте члелшжя Ткрвїшяжоп 
Пародпото Союзу, п ткяі еажйя 
І СПІВІІЛЛСЯЖКВЛОЖ tђ-чш м і п а в 

нового м а і х в opruil-MUBf 1. 

Посмертні Згадки 
ЯКОБ РОДЗШІЯК, довголіт-

пііі член Т-в4 нЗвдорооміа 
Січ", Підл. 847 МІСозюу в 
MOlvOe, N. J , покер, ќа 82-му 
ропі життя, два 23-го вереснж 
1958 р. ПокІДнхж патяшкв у 
суку друлшіг,- Сву, 4 донь-
кк. 1 сяка 1 внуків. Похорон 
відбувся 23-го ворееия 1968 
року, з сѓох, заведення до ух-
рашськоі кат. цорквн, a onlc-
ля на українсьќка плютгяр 
на Carmyl Rd. — В. П. П ! 

Гр. TtoodA, секр. 

МИХАІЛ ДОВРОИІЛЬСЬКІШ, 
допголІтіп`Л` член Т-ва ев. Во-

, лодкмкра. Вілл. 179 Я І С о ю -
зу в Сакт Л)іо, Мнз., помер 
дня 23-го вересня 1938 p.. на 
б.Ч-чу р о ц і ЖХТТЯ. ІІокІАшій 
походќа :ІІ с. Ролііі, пов. Лро-
гобнч, Зах. З'краіяа. Полгашш 
у е іотиу дружину Софію, сн-
иа Гіляріп, доньку Розалію 
та 4-ох вяукія^ Похорон від-
бувся 28-го веросал 1958 p., 
прн участі Родинќ. Знайохнх 
І Членів Т-ва, з пох. заведен-
ня, на Сантпаян цвкнтар. — 
в. п . и : 

. І. ІІазар, секр. 

Розпп'К}чо брата 
Володимкра. БЗ'РЯКШЦЯ, 

вародж. 1920-р. в м. Чорнобилі, 
Київської области, студента Ки-
Івського Інжсиерно-Вудівельно-
го Інституту. Перебував, як ост-
арбаятср в м̂  Реґот бурі у (Г..і-
варія). Пропав безсліднб під 
час релатріяції в 194 5 р. Про 
міецо його перебування, чи про 
ftoro долю, прошу повідомити 

за винагородою: 
George BURIAKOWETZ 

3503 `Ватіпк Street 
Phfla. 4, Pa., USA 

Пошукую 
Ф. ИІЛІХТУ, 

Устнлуга` на ВолннІ. Маю 
вістку від сестри. Писати: 

a MARCHUK 
326 Ruhy Street 

Clarendon Hills, 111. 
Закордонні газети прошу 

передрукувати. 

MISCELLANEOUS 

ПОЛЕГША - при 
невральгічних болях 

Сильні, нестерпні болі в нер-
вах (звичайно знані, як НЕВ-
Р А Л Ь П Я ) усувас пудовий лік, 
що містить в` собі чотири мслн-
камснти, найбільш уживані в 
комбінаціяхЃ для усунення цих 
болів. Всі. що терплять на цю 
недугу, можуть набути цей лік. 
пишучи на додану адресу. Вит-
кіть цей вирізок 1 вишліть до: 

K 1 N 0 S L Y CO. , D e p t . 5 2 , 
РеекзкШ, N . У. 

Напишіть друком, виразно. 
Ваше ім'я На̀  -Конверті. Зараз 
тгшлеться В$м велику дозу, за 
яку заплатите іюштаі)сиі тіль-
ки $$М, `при доставі. 

U A Ш'ОД ЛІК Ф У Т Р А 
м'які і'гладкі "mouton", 

футряні жакети в найновіших 
фасонах. 

Тільки $39.50 У фабриці. 
BOBJ^UR LTD. 

315 7th..Avc, близько 28th St. 
4-ий поверх. 

. t A 4-1379 

к н и ж к и 

, 3 ' HACI 
ГЦРрСТОИ" 

П'еся 
Ц І в а ' 5 2 Л # 
Замовлятж: 

r S V O e O D A " 
Л О. Box 346, Іегвсv a tv 3. N. t 
90ФФ0ФФ0^Ф00^фффФтвФФФФФФ9Ф9і 

; ЛІТЕРАТУРНА НОВИНКА :; 
Олена Звичайна ' ! 

ОГЛЯНУВШИСЬ 

; k Збірка з 16-тьох оповідань la І: 
; і вашої ведавньо! минувшввв.; 

1 Усі вона просякнуті нпціо- ' 
; вальио-виховням, аитикому 

;; нісгичннм 1 протвмосков 
І. ськвм ідейпнм здістом і чк- ; 

таються а захоплеввям. 
Crop. Ж , ціна L M дох. 

Замовлятж: 
"З V X) В О D А" 

Р. 0 . Box 346 
Jersey City З, N. J. 

! РЛЛф0ф00ф00ф0,аоф0фф0ф0ф0ф0ф0ффф 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАХИЩАЄТЬСЯ ПОХОРО-
HA.MU В СЃВИТІ 

NEW 'JERSEY 
ПДян прветутгі для вѓіх. 

Обслуга чесна 1 найкращо. 
У випадку смутку в похилі 

BJnrtre ви 'в день п а 
ї в ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 G R A N D S T R E E T , 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2 , N . J. 
T e L HEnrJersofj 4 - 5 1 3 1 

тФФФФШЛФФФФўФш^ФфФфЉффффффффв 


